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T.C. 
AYDIN VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İHALE İLANI 
 

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından;  
1-Aydın İli Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle 528 ada 1 parselde bulunan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 

bloktan oluşmaktadır. Ana Bina 1/2 B+Z+1 katlı olup 900 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır. Atölyeler Z+1 katlı 
olup 1780 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır. Lojman Z+1 katlı olup 1656 m2 kat alanına sahip betonarme karkas 
yapıdadır. Kazan tek katlı olup 100 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

2-Aydın ili Karacasu İlçesi Yaylalı Mahallesi 254 ada 2 parselde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binası Z+2 
katlı olup 2583 m2 alana sahip betonarme karkas yapıdadır.  

Binalar yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi ihalesi, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 29.09.2020 Salı günü saat 10:00’a kadar istenilen belgelerle birlikte İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.  
1- İdarenin:  
 a) Adresi : Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi No: 20 09100 Efeler/AYDIN 
 b) Telefon: 0(256)2151028 Faks numarası: 0(256)2251268  
 c) Elektronik Posta Adresi : insaatemlak09@meb.gov.tr 
 
2- İhale Konusu işin:  
 a) Niteliği türü ve miktarı : Bina yıkım işi ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden 
ulaşılabilir.  
 b) Yapılacağı yer : Aydın ili Bozdoğan İlçesi İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve  Aydın ili Karacasu 
İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
 c) İşin süresi : Yıkım Ruhsatını aldığı tarih itibarı ile yer teslimi yapılacak olup, yer tesliminden itibaren 30(Otuz) gün 
içerisinde yıkım işini tamamlamak zorundadır. 
 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu / Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi No: 20 09100 
Efeler/AYDIN 
b) Tarihi ve saati :29/09/2020 saat: 10.00  
 
4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:  
* Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)  
* Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek Kişiler için)  
* İkametgâh belgesi (Gerçek Kişiler için )  
* İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)  
* Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise)  
* Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise)  
* Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise)  
* Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noter Onaylı imza sirküsü (Tüzel kişi ise)  
* Geçici teminatın Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğine dair makbuz. (İş bu ihalenin muhammen bedeli 
133.002,53TL (Yüz Otuz Üç Bin İki Türk Lirası Elli Üç Kuruş) olacaktır, bu işin geçici teminat bedeli idareye kapalı zarfta 
verilecek ilk teklifin %3’ün den az olmayacaktır. ) 
 * Geçici teminat tutarı, söz konusu İhalenin tek oturumda serbest artırma usulüyle yapılacağını göz önünde bulundurarak İstekli 
tarafından belirlenecek olup, bu tutar İsteklinin İhalede artırma esnasında teklif etmeyi düşündüğü en yüksek tutarın %3’ünden az 
olamaz. İhalede artırma esnasında İstekli, sunduğu geçici teminat ile orantılı tekliften daha yüksek miktarda artırıma 
katılamayacaktır.  Bu sebeple vereceği geçici teminatın, artırma ihalesinde elenmemesi ve kendini sınırlamaması için yeteri 
miktarda olmasından firma kendisi sorumludur. Artırma esnasında firma geçici teminatının oranından daha yüksek bir teklifte 
bulunamayacak, teklif etmesi durumunda bu teklifi kabul edilmeyecek, değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
 
* Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 50. Maddesine göre alınacaktır. İlk teklif iç zarfta kapalı olarak verilecektir. 
Daha sonraki teklifler sözlü olarak verilecektir. İhale en yüksek teklif sunan istekli üzerinde bırakılacaktır.  
* Araç Taahhütnamesi : (Ekskavatör, loder, v.b.gibi makineler ile kırıcılı veya kırıcısız kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 
döküm mahalline kadar taşınması, boşaltılması esnasında yıkım sırasında idare herhangi bir araç, gereç ve yardım desteği 
sağlamayacaktır.)  
 
İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona 
teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.   
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T.C. 
AYDIN VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

AYDIN İLİ BOZDOĞAN İLÇESİ İSMET SEZGİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ VE 
KARACASU İLÇESİ KARACASU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

YIKIM İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME 
Madde 1 :  
İdareye ilişkin bilgiler :  

a) Adı : Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
b) Adresi : Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi No: 20 09100 Efeler/AYDIN 
c) Telefon ve fax numarası : 0(256)2151028- 0(256)2251268   

Madde 2 :  
İhale nevi konusu, yıkım işine ve usulüne ilişkin bilgiler;  
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından;  

1-Aydın ili Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle 528 ada 1 parselde bulunan İsmet Sezgin Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 4 bloktan oluşmaktadır. Ana Bina 1/2 B+Z+1 katlı olup 900 m2 kat alanına sahip 
betonarme karkas yapıdadır. Atölyeler Z+1 katlı olup 1780 m2 kat alanına sahip betonarme karkas 
yapıdadır. Lojman Z+1 katlı olup 1656 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır. Kazan tek katlı 
olup 100 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

2-Aydın ili Karacasu İlçesi Yaylalı Mahallesi 254 ada 2 parselde bulunan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Binası Z+2 katlı olup 2583 m2 alana sahip betonarme karkas yapıdadır.  

Yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi 
ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.  
İş bu şartnamede;  
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İDARE, İhale üzerinde kalan kişi ise YÜKLENİCİ olarak anılır.  
Madde 3 :  
İhalenin yapılacağı;  

a) Adres : Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu / Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi 
No: 20 09100 Efeler/AYDIN 
 b) İhale tarihi : 29/09/2020  
 c) İhale saati : 10:00  
Madde 4 :  
İhale dokümanının görülebileceği yer ;  
 a) Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Binası ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi  
Madde 5 :  
İhale dokümanının kapsamı;  
İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:  
 a) İhale İlanı (1 sayfa)  
 b) İdari Şartname (4 sayfa)  
 c) Teknik Şartname ve Mahal Listesi ( 12 sayfa)  
 d) Sözleşme Tasarısı (4 sayfa)  
 e) Dilekçe Örneği (1 sayfa)  
 f) Teklif Mektubu (1 sayfa)  
 g) Taahhütname (1 sayfa)  
Madde 6 :  

İhale ile ilgili her türlü izin, ruhsat ve bunlarla ilgili vergi, resmi harçlar ile sözleşme safhasında işin 
yıkımı aşamasında ve sonrasında tüm giderler (karar pulu, sözleşme pulu, damga vergisi vb.) yükleniciye 
aittir.  
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Madde 7 :  

İşin Yapılma yeri, teslim etme şekil ve şartları;  
İhale üzerinde kalan şahıs/şirket ihale bedeli üzerinden % 6 kesin teminatını (Teminat Mektubu verilmesi 
halinde Kesin Teminat ve geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 
belirtilmelidir. Bu tarih 31.12.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.) ve ihale 
bedelini (peşin ve nakit) idaremizin ihale karar tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 (beş)gün içerisinde Aydın 
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak sözleşme yapmak zorundadır.  

Yüklenici Yıkım İhale Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip 5 (beş) gün içerisinde Yıkım 
Ruhsatını alacaktır. Yıkım Ruhsatını aldığı tarih itibarı ile yer teslimi yapılacak olup, yer tesliminden 
itibaren 30(Otuz) gün içerisinde yıkımını tamamlamak zorundadır. Bu şartlardan her hangi birine 
uyulmadığı takdirde ihale fesih edilerek yatırmış olduğu teminatlar ve ihale bedeli Maliye Hâzinesine irat 
kaydedilir.  
Madde 8 :  

Mücbir sebepler (doğal afet, seferberlik ile yüklenicinin başvurusu sonucu idarenin uygun göreceği 
durumlar) dışında süre uzatımı verilmeyecektir. Yıkım süresinde bitirilmediği takdirde günlük 500,00-TL. 
(BEŞ YÜZ TÜRK LİRASI) gecikme cezası uygulanacaktır.  
Madde 9:  

Yüklenici tarafından yıkım esnasında oluşacak toz, parça düşmesi ve çevre kirliliğine karşı bina 
çevresi komple kapanacak ve yıkım esnasında toz kirliliğinin önlenmesi için sulama vb. işlemleri yapacak 
olup yıkımı yapılacak bina ile çevresinde risk altında olan binalarda elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, 
iletişim vb. bağlantıların bir gün öncesinden kesilmesi için ilgili birimlerle irtibata geçerek yıkım yapıldığı 
günlerde bu bağlantıların kesilmesini sağlayacaktır. Yüklenici yıkım şantiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapı işlerinde işçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerinde 
belirtilen şartları sağlayacak.  
Yıkım sırasında yıkımı yapılan binanın çevresinde bulunan yapılara (her türlü altyapı ve üstyapılar) herhangi 
bir zarar gelmemesi için yüklenici firma tarafından her türlü tedbirler alınacaktır. Çevrede bulunan yapılara 
zarar gelmesi halinde yüklenici firma tarafından zarar ve ziyan karşılanacaktır.  
Madde 10 :  

Yüklenici yıkım işini başkasına devredemez.  
Madde 11 :  

Yüklenici kendi adına ve hesabına çalışır. Kendisi ve işçi çalıştırdığı takdirde çalıştırdığı kişiye ait 
Sosyal Güvenlik Hakları ve diğer ücretleri yükleniciye aittir. Bu nedenle gerek bağlı bulunduğu Sosyal 
Güvenlik Kuruluşu gerekse ticari faaliyeti dolayısı ile Vergi Daireleri ve İdare ile ilgili bütün ilişki ve 
işlemlerini yasalara uygun bir şekilde kendileri bizzat yürütecektir.  
Madde 12 :  

Yükleniciye yapılacak tebliğler için ihale dosyasında bulunan ikametgâh belgesindeki adresler 
geçerlidir. Kanuni ikametgâhını değiştiren yüklenici (10) on gün içinde İdareye bildirmek zorundadır. Aksi 
halde dosyada belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.  
Madde 13 :  

Yüklenici yıkımı yapılacak olan binanın çatısında bulunan Paratoneri, 30.07.2001 tarih ve 10700-
1485 sayılı genelge ile; Ülkemizde montajı yapılmış ve halen kullanılmakta olan Ra-226 radyoaktif kaynaklı 
paratonerler, çevre ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği potansiyel tehlikeler göz önüne alınarak, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisanslı firmalar vasıtası ile yerinden sökülüp, İstanbul Çekmece 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne radyoaktif atık olarak depolanmak üzere teslim edilip, 
teslim belgesi Müdürlüğümüze gönderilecektir.  
Madde 14 :  

Yüklenici firma mevcut bina içindeki ve bina molozundan çıkacak tüm malzemeleri kendi alacaktır.  
Madde 15:  

Yüklenici yıkım öncesinde binanın ana yapısı dışındaki idareye ait kullanılabilir malzeme, eşya, araç 
ve gereçleri ile çatıda bulunan anten, alıcı, verici vb. malzemeler güvenli yere depo edilerek idareye 
tutanakla teslim edecektir.  
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Madde 16 :  
İhaleye konu binalar çatıdan başlamak üzere bodrumlar dahil olmak üzere temel altındaki doğal 

zemine kadar yıkılıp, sökülecek ve temizlenecek olup ardından doğal zemin kotuna kadar tekrar 
doldurularak, boşluk ya da tümseklik bırakılmadan, yüzey yüklenici tarafından irili ufaklı hiçbir moloz 
kalmayacak şekilde tamamen temizlenerek İdareye teslim edilecektir.  
Madde 17 :  

Yüklenici bina yıkımından çıkan molozları, İlçe Belediyesinin belirlediği veya özel döküm sahasına 
dökecektir. Enkazdan çıkacak olan molozdan talep edilecek döküm ücretleri yüklenici firma tarafından 
karşılanacaktır.  

 
Madde 18 :  

Yüklenici tarafından iş süresince iş programına uygun işi gerçekleştirebilmek için yeterli iş makinesi 
araç gereç ve personel sürekli olarak şantiyede bulundurulacaktır.  
Madde 19 :  

Yüklenici iş emniyeti hususunda kanun, nizamname ve usullere riayet edecektir. Yüklenici iş yasası, 
sosyal sigortalar kurumu yasası ve yapı işleri işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerini yerine 
getirmekle yükümlüdür.  
Madde 20 :  

Yıkım işinin kontrollüğü, İdare tarafından belirlenen personel ile yüklenici adına faaliyet gösteren bir 
teknik personel gözetiminde yapılacaktır.  
Madde 21 :  

Bu işle ilgili olarak hiçbir şekilde fiyat farkı, avans ödenmeyecektir. İstekliler yıkılacak olan  
binayı yerinde gördükten sonra tekliflerini sunacaktır. İş bitiminde çevre temizliği yüklenici tarafından 
yapılacaktır.  
Madde 22 :  

İşin yapımı sırasında oluşacak her türlü kaza, üçüncü şahıslara karşı doğacak maddi ve manevi 
hasarın sorumluluğu yükleniciye aittir. İdaremizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yıkım, yükleme, nakliye, 
boşaltma, çevre temizliği, düzenleme çalışmaları esnasında kamu ve özel şahıslara ait (kaza, yaralanma, 
ölüm vb.) her türlü (maddi ve manevi) mülklere, araçlara, muhtelif alt yapılara, yollara ve şahıslara 
gelebilecek zararların davaların cezaların sorumlusu ve muhatabı yüklenici olacaktır.  
Madde 23 :  

Yüklenici yıkım sahasının güvenliğinden 1. dereceden sorumludur. Yüklenici yıkım sırasında 
oluşabilecek yeraltı ve yer üstü her türlü tesisin zarar görememesi için tüm emniyet tedbirlerini almakla 
yükümlüdür. Oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan yükleniciye aittir. Yapılan çalışmaların baştan sona kadar 
fotoğraf ve görüntülerini kaydederek idareye teslim edecektir.  
Madde 24:  

Bu şartnamede yer almayan hususlarda 2886 saydı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır.  
Madde 25 :  

Bina yıkımı esnasında haşereler vb gibi etrafa yayılmaması için işe başlamadan 2 gün önce yıkımı 
yapılacak binanın içi ilaçlama yapıldıktan sonra yıkıma başlanacaktır. Gerekli önlemlerin alınması ile ilgili 
masraflar yüklenici firmaya aittir.  
Madde 26:  

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ihalenin 
ita amirince onaylanıp yürürlüğe gireceği veya onaylanmayıp ihalenin iptal edileceği ita amirinin 
yetkisindedir.  
Madde 27 :  

Bu ihaleye, ihaleyi yapan idarenin ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak ve yürütmek, 
sonuçlandırmak ve denetlemede görevli olanlar ile bu şahısların eşleri ve ikinci derece dahil kan ve sıhhi 
hısımları katılamaz. Ayrıca geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlar ihaleye 
katılamaz. Bu kanuna göre yapılacak olan ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli 
nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.  
Madde 28:  

Bu ihaleye yalnız yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler katılamaz.  
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Madde 29 :  
İhale en yüksek bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eden veya edecek olan yüklenicinin uhdesinde 

kalacaktır.  
Madde 30 :  

Yüklenici; Yıkıma nezaret edecek fenni sorumlu için Belediyeye Yıkım teknik sorumluluk taahhüdü 
verecektir.  
Madde 31:  

Bu ihalede pey miktarı en az 500,00TL (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) olarak belirlenmiştir.  
Madde 32: İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;  
* Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)  
* Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek Kişiler için)  
* İkametgâh belgesi (Gerçek Kişiler için )  
* İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)  
* Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise)  
* Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise)  
* Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise)  
* Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noter Onaylı imza sirküsü (Tüzel kişi ise)  
* Geçici teminatın Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğine dair makbuz. (İş bu ihalenin 
muhammen bedeli 133.002,53TL (Yüz Otuz Üç Bin İki Türk Lirası Elli Üç Kuruş) olacaktır, bu işin 
geçici teminat bedeli idareye kapalı zarfta verilecek ilk teklifin %3’ün den az olmayacaktır.)  
* Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 50. Maddesine göre alınacaktır. İlk teklif iç zarfta kapalı 
olarak verilecektir. Daha sonraki teklifler sözlü olarak verilecektir. İhale en yüksek teklif sunan 
istekli üzerinde bırakılacaktır.  
* Geçici teminat tutarı, söz konusu İhalenin tek oturumda serbest artırma usulüyle yapılacağını göz önünde 
bulundurarak  İstekli tarafından belirlenecek olup, bu tutar İsteklinin İhalede artırma esnasında teklif etmeyi 
düşündüğü en yüksek tutarın %3’ünden az olamaz. İhalede artırma esnasında İstekli, sunduğu geçici teminat 
ile orantılı tekliften daha yüksek miktarda artırıma katılamayacaktır.  Bu sebeple vereceği geçici teminatın, 
artırma ihalesinde elenmemesi ve kendini sınırlamaması için yeteri miktarda olmasından firma kendisi 
sorumludur. Artırma esnasında firma geçici teminatının oranından daha yüksek bir teklifte bulunamayacak, 
teklif etmesi durumunda bu teklifi kabul edilmeyecek, değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
* Araç Taahhütnamesi : (Ekskavatör, loder, v.b.gibi makineler ile kırıcılı veya kırıcısız kazının yapılması, 
taşıtlara yüklenip döküm mahalline kadar taşınması, boşaltılması esnasında yıkım sırasında idare herhangi 
bir araç, gereç ve yardım desteği sağlamayacaktır.)  
Madde 33 :  

İş bu şartname (33) otuz üç genel maddeden ibaret olup; İhaleye teklif veren isteklilere 4734 Sayılı 
Kamu İhale Kanununun 11. maddesi hükümleri uygulanacaktır. İhalelere katılanlara ilişkin İl Emniyet 
Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sorgulama süreci takip edilirken; sözleşmeye 
davet edilen istekliden sözleşme imzalanmadan önce "terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olmadığına" ve "sorgulama sonucunda olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde sözleşmenin 
feshedileceğine, fesih nedeniyle herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacağına dair taahhütname 
alınacaktır. İhaleye katılanlar İdari ve Teknik Şartlar ve Sözleşme Tasarısındaki şartları aynen kabul etmiş 
ve şartlardan biri ihlal edilirse, yüklenici firma ve idare arasında imzalanan sözleşme fesih edilmiş sayılır. 
Uyuşmazlık halinde AYDIN Mahkemeleri yetkilidir.  
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 T.C. 
AYDIN VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

AYDIN İLİ BOZDOĞAN İLÇESİ İSMET SEZGİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ VE 
KARACASU İLÇESİ KARACASU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  

YIKIM İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 
 

SÖZLEŞMEYE KONU OLAN YERLER :  
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından;  
1-Aydın ili Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle 528 ada 1 parselde bulunan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 4 bloktan oluşmaktadır. Ana Bina 1/2 B+Z+1 katlı olup 900 m2 kat alanına sahip betonarme 
karkas yapıdadır. Atölyeler Z+1 katlı olup 1780 m2  kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır. Lojman Z+1 
katlı olup 1656 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır. Kazan tek katlı olup 100 m2 kat alanına sahip 
betonarme karkas yapıdadır.  

2-Aydın ili Karacasu İlçesi Yaylalı Mahallesi 254 ada 2 parselde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Binası Z+2 katlı olup 2583 m2 alana sahip betonarme karkas yapıdadır.  

Yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi pazarlık 
usulü ile yapılacaktır.  
Bundan sonra; Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İDARE, İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan gerçek 
ya da tüzel kişi ise YÜKLENİCİ olarak anılır.  
Madde 1 :  
İdareye ilişkin bilgiler :  

a) Adı : Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
b) Adresi : Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi No: 20 09100 Efeler/AYDIN 
c) Telefon ve fax numarası : 0(256)2151028- 0(256)2251268   

Madde 2 :  
Yükleniciye ilişkin bilgiler :  
 a) Adı  

b) Adresi : ........................................................  
c) Telefon numarası : ..........................................................  
ç) Faks numarası : ...............................................................  

Madde 3 :  
İhale ile ilgili her türlü izin, ruhsat ve bunlarla ilgili vergi, resmi harçlar ile sözleşme giderleri (karar pulu, 

sözleşme pulu, damga vergisi vb.) yükleniciye aittir.  
Madde 4:  

Mücbir sebepler (doğal afet, seferberlik ile yüklenicinin başvurusu sonucu idarenin uygun göreceği 
durumlar) dışında süre uzatımı verilmeyecektir. Yıkım süresinde bitirilmediği takdirde günlük 500,00.-TL. (Beş 
Yüz Türk Lirası) gecikme cezası uygulanacaktır.  
Madde 5 :  

Yüklenici yıkım işini başkasına devredemez.  
Madde 6 :  

İşin Yapılma yeri, teslim etme şekil ve şartları;  
İhale üzerinde kalan şahıs / şirket ihale bedeli üzerinden %6 kesin teminatını (Teminat Mektubu verilmesi 
halinde Geçici ve Kesin Teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu 
tarih 31.12.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.) ve İhale Bedelini idaremizin 
ihale karar tebliğ tarihinden itibaren en geç (5)beş gün içerisinde Aydın Defterdarlığı Muhasebe 
Müdürlüğüne yatırarak sözleşme yapmak zorundadır.  
Yüklenici Yıkım İhale Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip 5 (Beş) gün içerisinde Yıkım Ruhsatını alacaktır. 
Yıkım Ruhsatını aldığı tarih itibarı ile yer teslimi yapılacak olup, yer tesliminden itibaren 30(Otuz) gün 
içerisinde yıkım işini tamamlamak zorundadır. Bu şartlardan her hangi birine uyulmadığı takdirde ihale fesih 
edilerek yatırmış olduğu teminatlar ve ihale bedeli Maliye Hazinesine irat kaydedilir.  
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Madde 7:  

Yüklenici tarafından yıkım esnasında oluşacak toz, parça düşmesi ve çevre kirliliğine karşı bina çevresi 
komple kapanacak ve yıkım esnasında toz kirliliğinin Önlenmesi için sulama vb. işlemleri yapacak olup yıkımı 
yapılacak bina ile çevresinde risk altında olan binalarda elektrik, doğalgaz, su, iletişim vb. bağlantıların bir gün 
öncesinden kesilmesi için ilgili birimlerle irtibata geçerek yıkım yapıldığı günlerde bu bağlantıların kesilmesini 
sağlayacaktır. Yüklenici yıkım şantiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapı 
işlerinde işçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerinde belirtilen şartları sağlayacak. Yıkım sırasında yıkımı 
yapılan binanın çevresinde bulunan yapılara (her türlü altyapı ve üstyapılar) herhangi bir zarar gelmemesi için 
yüklenici firma tarafından her türlü tedbirler alınacaktır. Çevrede bulunan yapılara zarar gelmesi halinde 
yüklenici firma tarafından zarar ve ziyan karşılanacaktır.  
Madde 8 :  

Yüklenici kendi adına ve hesabına çalışır. Kendisi ve işçi çalıştırdığı takdirde çalıştırdığı kişiye ait Sosyal 
Güvenlik Hakları ve diğer ücretleri yükleniciye aittir. Bu nedenle gerek bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik 
Kuruluşu gerekse ticari faaliyeti dolayısı ile Vergi Daireleri ve İdare ile ilgili bütün ilişki ve işlemlerini yasalara 
uygun bir şekilde kendileri bizzat yürütecektir.  
Madde 9:  

Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde İl Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli 
evraklarla birlikte ihale sonucunu bildirmek zorundadır. Kamu Kurumları tarafından kesilen tüm cezaların her ne 
sebeple olursa olsun sorumlusu ve muhatabı Yüklenici olacaktır.  
Madde 10 :  

Yükleniciye yapılacak tebliğler için ihale dosyasında bulunan ikametgâh belgesindeki adresler geçerlidir. 
Kanuni ikametgâhını değiştiren yüklenici (10 gün) içinde İdareye bildirmek zorundadır. Aksi halde dosyada 
belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.  
Madde 11 :  

Yüklenici yıkımı yapılacak olan binanın çatısında bulunan Paratoneri, 30.07.2001 tarih ve 10700-1485 
sayılı genelge ile; Ülkemizde montajı yapılmış ve halen kullanılmakta olan Ra-226 radyoaktif kaynaklı 
paratonerler, çevre ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği potansiyel tehlikeler göz önüne alınarak, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumundan lisanslı firmalar vasıtası ile yerinden sökülüp, İstanbul Çekmece Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne radyoaktif atık olarak depolanmak üzere teslim edilip, teslim belgesi 
Müdürlüğümüze gönderilecektir  
Madde 12: 

Yüklenici firma mevcut bina içindeki ve bina molozundan çıkacak tüm malzemeleri kendi alacaktır.  
Madde 13 :  

Yüklenici yıkım öncesinde binanın ana yapısı dışındaki idareye ait kullanılabilir malzeme, eşya, araç ve 
gereçleri ile çatıda bulunan anten, alıcı, verici vb. malzemeler güvenli yere depo edilerek idareye tutanakla teslim 
edecektir.  
Madde 14 :  

İhaleye konu binalar çatıdan başlamak üzere bodrumlar dahil olmak üzere temel altındaki doğal zemine 
kadar yıkılıp, sökülecek ve temizlenecek olup ardından doğal zemin kotuna kadar tekrar doldurularak, boşluk ya 
da tümseklik bırakılmadan, yüzey yüklenici tarafından irili ufaklı hiçbir moloz kalmayacak şekilde tamamen 
temizlenerek İdareye teslim edilecektir.  
Madde 15:  

Yüklenici bina yıkımından çıkan molozları, İlçe Belediyesinin belirlediği veya özel döküm sahasına 
dökecektir. Enkazdan çıkacak olan molozdan talep edilecek döküm ücretleri yüklenici firma tarafından 
karşılanacaktır.  
Madde 16 :  

Yüklenici tarafından iş süresince iş programına uygun işi gerçekleştirebilmek için yeterli iş makinesi araç 
gereç ve personel sürekli olarak şantiyede bulundurulacaktır.  
Madde 17 :  

Yüklenici iş emniyeti hususunda kanun, nizamname ve usullere riayet edecektir. Yüklenici iş yasası, 
sosyal sigortalar kurumu yasası ve yapı işleri işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle 
yükümlüdür.  
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Madde 18 :  

Yıkım işinin kontrollüğü, İdare tarafından belirlenen teknik personel ile yüklenici adına faaliyet gösteren 
bir teknik personel gözetiminde yapılacaktır.  
Söz konusu binaların yıkımı patlayıcı, parlayıcı, yanıcı madde ile yapılmayacak, yıkımı yapılacak olan yapılar 
Yukarıdan Aşağıya Sırayla/Kat eksiltme Yıkım Tekniğine göre yıkılacaktır.  
Madde 19 :  

Bu işle ilgili olarak hiçbir şekilde fiyat farkı, avans ödenmeyecektir. İş bitiminde çevre temizliği 
yüklenici tarafından yapılacaktır.  
Madde 20:  

İşin yapımı sırasında oluşacak her türlü kaza, üçüncü şahıslara karşı doğacak maddi ve manevi hasarın 
sorumluluğu yükleniciye aittir. İdaremizin hiçbir sorumluluğu yoktur.  
Madde 21 :  

Yüklenici yıkım sahasının güvenliğinden 1. dereceden sorumludur. Yüklenici yıkım sırasında 
oluşabilecek yeraltı ve yer üstü her türlü tesisin zarar görmemesi için tüm emniyet tedbirlerini almakla 
yükümlüdür. Oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan yükleniciye aittir. Yapılacak olan çalışmalardan önce gerekli 
olan her türlü röleve alımlarını idare temsilcisi ile almak, yapılan çalışmaların baştan sona kadar fotoğraf ve 
görüntülerini kaydederek idareye teslim etmekle yükümlüdür.  
Madde 22 : 

Bu sözleşmede yer almayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.  
Madde 23 :  

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ihalenin ita 
amirince onaylanıp yürürlüğe gireceği veya onaylanmayıp ihalenin iptal edileceği ita amirinin yetkisindedir.  
Madde 24 :  

Bu ihaleye, ihaleyi yapan idarenin ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak ve yürütmek, sonuçlandırmak 
ve denetlemede görevli olanlar ile bu şahısların eşleri ve ikinci derece dahil kan ve sıhhi hısımları katılamaz. 
Ayrıca geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.  
Bu kanuna göre yapılacak olan ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve 
yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.  
 a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 
veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin 
en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,  
 b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 2886 sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen 
yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre 
tasfiye edilir.  
Madde 25 : Sözleşmenin ekleri  

İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, 
sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar 
olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır,  
Madde 26:  

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti 
hallerinde 2886 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.  
Madde 27:  

Yüklenici işbu sözleşmeyi imzalamadan önce işin yapılacağı yeri görüp işyerinin şekline ve mahiyetine, 
iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin 
miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi 
edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü 
bilgiyi almış sayılır.  
Madde 28:  

Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması 
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, 
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve 
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  
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Madde 29:Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder: 

 a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası 
uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun 
devam etmesi, 

 b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 2886 sayılı Kanunun ilgili maddesinde 
belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek 
kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilir.  
Madde 30:  

Bu sözleşme 30 (otuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 
anlaşıldıktan sonra…/…/2020 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin 
talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı suretini düzenleyip yükleniciye verecektir. Uyuşmazlık 
halinde AYDIN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  
 
 
 
 
İDARE         YÜKLENİCİ 



 

T.C. 
AYDIN VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

TEKLİF MEKTUBU 
 

İHALENİN ADI: Aydın İli Bozdoğan İlçesi İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karacasu 
İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıkım İşi 
 
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından;  

1-Aydın ili Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle 528 ada 1 parselde bulunan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 4 bloktan oluşmaktadır. Ana Bina 1/2 B+Z+1 katlı olup 900 m2 kat alanına sahip betonarme 
karkas yapıdadır. Atölyeler Z+1 katlı olup 1780 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır. Lojman Z+1 
katlı olup 1656 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır. Kazan tek katlı olup 100 m2 kat alanına sahip 
betonarme karkas yapıdadır.  

2-Aydın ili Karacasu İlçesi Yaylalı Mahallesi 254 ada 2 parselde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Binası Z+2 katlı olup 2583 m2 alana sahip betonarme karkas yapıdadır.  

 Binalar yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi 
yapılacağından; 
  
TEKLİF SAHİBİNİN ADI 
 
 VERGİ NO  
 
TEBLİGAT ADRESİ  
 
TELEFON - FAKS- GSM :  
 
TEKLİF EDİLEN MİKTAR RAKAMLA :.......................................... TL ( KDV HARİÇ)  
 
TEKLİF EDİLEN MİKTAR YAZIYLA : ................................................................................  
 
Yukarıda adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış 
ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dâhil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dâhil olmak 
üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan 
yükümlülükleri yerine getirmememiz halinde uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.  
Saygılarımızla, …./…/2020  
 
FİRMA TEMSİLCİSİ 



 

 

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
 

(Aydın İli Bozdoğan İlçesi İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karacasu İlçesi Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Yıkım İşi İhale Komisyon Başkanlığına)  
 
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından;  

1-Aydın ili Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle 528 ada 1 parselde bulunan İsmet Sezgin Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 4 bloktan oluşmaktadır. Ana Bina 1/2 B+Z+1 katlı olup 900 m2 kat alanına sahip 
betonarme karkas yapıdadır. Atölyeler Z+1 katlı olup 1780 m2  kat alanına sahip betonarme karkas 
yapıdadır. Lojman Z+1 katlı olup 1656 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır. Kazan tek katlı 
olup 100 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

2-Aydın ili Karacasu İlçesi Yaylalı Mahallesi 254 ada 2 parselde bulunan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Binası Z+2 katlı olup 2583 m2 alana sahip betonarme karkas yapıdadır.  

Binalar yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi 
ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi gereğince pazarlık) usulü ile yapılacağından;  
Firma yetkililerimiz tarafından ihale gün ve saatinden önce bizzat iş yerine gidilerek, blok ve odalar 
yerinde görülerek gerekli fiyat değerlendirmeleri yapılmıştır.  
İhale dokümanlarında belirtilen hususlar doğrultusunda ihalenize katılmak istiyoruz. Arz ederim.  
 
Adres:  
 
Tel: Faks: 
 
Firma Kaşe İmza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4734 SAYILI KANUNUN 11 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (G) BENDİNE GÖRE 

TAAHHÜTNAME 
 

 
İşin Adı: Aydın İli Bozdoğan İlçesi İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karacasu İlçesi                     
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıkım İşi  

1) Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendinde belirtilen “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli 
İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel 
kişiler” listesi içerisinde bulunmadığımızı ve terör örgütlerine iltisakımızın yahut irtibatımızın 
olmadığını beyan ediyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi 
kabul ve taahhüt ediyoruz.  

2) Tarafımızın 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 
“Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler” listesine alınması veya 
terör örgütlerine iltisakımızın yahut irtibatımızın olduğunun idare tarafından İl Emniyet 
Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı vb. kurumlara yaptırılacak araştırmalar sonucu tespit 
edilmesi halinde, sözleşmemizin feshedileceğini, sözleşmemizin feshedilmesi nedeniyle herhangi 
bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımızı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt 
ediyoruz.  

 
 

          …/…/… 
 
Ad SOYAD/Unvan (Kaşe)  
                 İmza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1)Yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklığı halinde, taahhütname her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.  
 



AYDIN iLi BOZDOGAN iLC;ESi iSMET SEZGiN MESLEKi 
TEKNiK ANADOLU LisESi VE KARACASU iLC;ESi MESLEKi VE 

TEKNiK ANADOLU LisESi YIKIM i~i TEKNiK ~ARTNAMESi 

• I.Bina; Aydm ill Bozdogan il~esi, Yeni mah.528 ada 1 parselde bulW1an ismet Sezgin Mesleki ve 
Teknik Anadolu Iisesi 4 bloktan ol~maktadrr. 
-Ana Bina 1I2B+Z+ 1 kath olup 900 m2 kat alanma sahip betonarme karkas yapldadlr. 
-AtOlyeler Z+1 kath olup 1780 m2 kat alanma sahip betonarme karkas yapldadlf. 
-Lojman Z+I kath olup 1656m2 kat alamna sahip betonarme karkas yapldadlr. 
-Kazan Tek kath olup 100m2 kat alanma sahip betonarme karkas yapldadlr. 

• 	 2.Bina;Aydm ill Karacasu iI~esi Yaylah mah.254 ada 2 parselde bulW1an Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi Binasl olup Z +2 katb olup 2583m2 kat alaruna sahip betonanne karkas yapldadrr. 

• 	 Binalann yatIsI; ah~ap oturtma yatIdu. 

• 
• Binalar yatldan ba~lamak iizere dogal zemin seviyesine kadar (temel altmdaki dogal 

zemin) Ylklhp sokiilecek ve ylkan tiim molozlan, arttklan ~antiye dl~ma nakledilecektir. 
Temel bo~luklan temel altmda kullamlabilecek (pratik olarak slkl~ma ve oturma 
yapmadlgl laboratuvar deneyleriyle raporlanml~) malzeme ile doldurulacakttr. Y lklm 
oncesinde kritik noktalarda, yerlerde sondaj kazIlan yapllarak alt yapl ve zemin 
ozellikleri kontrol edilerek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol aymamak iyin Yiiklenici 
incelemeler, yah~malar yapacaktIr. idarece gosterilen bina, Ylklma ba~lamadan once 
Yiiklenici tarafmdan incelenecek, gerekli tedbirler almdlktan sonra i~e ba~lanacaktIr. 
Yiiklenici Ylklma ba~lamadan once YlkIlacak yapmm malzeme ve varsa hasar ozellikleri 
ile ta~lylCI sistem ve ta~lma giicii ozelliklerini inceleyerek yaplda ve/veya yapl yevresinde 
etkilenebilecek diger yapl, altyapI, tesisat, trafik, insanlar ve yevre aylSlndan almacak 
giivenlik i~ ve i~lemlerini iyeren bir Ylklm plam hazlrlayacaktlr. 

• 	 Yiiklenici Ylklm ~antiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 saYlh Resmi Gazetede 
yaYlmlanan "Yapi i~lerinde i~yi Saghgl ve i~ Giivenligi Tiiziigii" hiikiimlerinde belirtilen 
~artlan saglayacak; oncelikle binalar ikametten anndmlmadan Ylklma 
ba~lamlmayacaktIr. Aynca ~antiye etrafmda gerekli tedbirler almarak ilgililer dl~mda 
~antiyeye giri~ ylkl~m engellenmesi ve kontrol sistemini olu~turulacak olup, Ylklma konu 
binanm elektrik, dogalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat baglantllan, ilgili 
idareleri bilgilendirmek ve gereken onlemleri almalan saglanmak suretiyle kesilecektir. 

• 	 Soz konusu binamn Ylklml patlaYlclyla yapllmayacak, Ylklml yapllacak olan yap I 
Yukandan A~aglya SlfaylaIKat eksiltme Ylklm Teknigine gore Ylkllacakttr. 

• 	 i~lerin yaplm siiresi iyinde yevrenin korunmasl (giirilltii, yevre kirliligi vb. yiiklenicinin 
sorumlulugundadlr. - • Yiiklenici Ylklm i~lemi slrasmda her tiirlii emniyet tedbirini alacaktlf. Ylklm i~lemi 
esnasmda meydana gelebilecek her tiirlii kazamn sorumlulugu Yiikleniciyeaittir. 

• 	 Ylklmdan once yapmm iyindeki gaz, kanalizasyon, telefon, su ve elektrik vb. ile ilgili 
gerekli tedbirler ahnacakttr. Bunlann kullamlmasl gerektigi hallerde yapl dl~mda ozel 
koruyucular iyine almacaktIr. Ba~ta asbest kontrolii olmak iizere tehlikeli atlklann 
sokiimii ve ta~lnmasmda ilgili mevzuata uygun geryekle~tirilmeden Ylklm ve sokiim 
i~lemlerine geyilmeyecektir. 

• 	 Yiiklenici Ylklm esnasmda olu~acak tozun yaYllmasml ve YlkmtIlann etrafa sayllmasml 
onlemek iyin gerekli tedbirleri alacaktu. 

• 	 Bina etrafmda binanm Ylklmma teknik olarak engel te~kil edecek herhangi bir ~ey (yevre 
duvan, bahye kaplsl, agay vb.) iizerinde idarenin izni almdlktan sonra gerekli i~lem 
yapdacaktIr. 

• 	 Y lkllacak klsmm etrafmda giivenlik alam blrakllacak ve bu alan korkulukla yevrilecektir. 
Bo~ alan bulunmamasl gibi nedenlerle bu yiikiimliiliigiin yerine getirilmesi imkam yok 
ise Ylklm slrasmda fulayacak paryalann etrafa zarar vermesini onlemek iyin yapl etrafl 
gerekli yiikseklik ve dayamkhhkta bir perde ile yevrilecektir. 

• 	 Yiiklenici i~ siiresince Ylklm esnasmda etraftaki yapllara herhangi bir zarar gelmesini 

th 
veya personelin ve i~yilerin kan~tIgl herhangi bir kazanm vuku bulmasml onlemek iyin 

ge~eCek tti~~liktv~rniyet tedbirleri allnacak ye bu konular ile ilgili 



olarak yiiriirlukteki tum kurallar dikkate ahnacaktlr. 
• 	 Yuklenici, YlkIlmaSl gereken imalatlar dl~mda .yevreye verdigi her tilrlil zarardan 

sorumlu olacak, veri len zaran giderecek veya bedelini odeyecektir. 

• 	 Ylklm esnasmda .yah~acak i~.yilerin davram~ ve .yevre ile ili~kilerinden Yilklenici 
sorumlu olacakhr. Dilzeni bozucu davram~ta bulunan i~.yi idarenin istemi 
dogrultusunda Yilklenici tarafmdan .yah~tmlmayacaktlr. 

• 	 Yuklenici Ylklm konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her tiirlu belgeyi temin etmekle 
yiikiim liid Ur. 

• 	 Yilklenicinin taahhilt etmi~ oldugu makine ve personel Ylklm silresince Ylklm mahallinde 
ve her Ylklm ekibinde hazlr bulundurulacakttr. 

• 	 Y lktlacak klslmlar YlkIlmadan once ve Ylklm sonrasmda bol su ile slk slk lslattlacak ve 
toz kalkmamasl i.yin gerekli tedbirler almacaktlr. 

• 	 Yilklenici, Ylklm esnasmda ortaya .ylkan toz ve dumamn etrafa dagtlmamasl ve 
rahatslzhk vermemesi i.yin her Ylklm yerinde bir adet su tankeri bulunduracak Ylklm 
ve yilkleme esnasmda sulama yapIlacaktlr. 

• 
• Enkaz malzemenin kaldmlmasl, nakliyesi, sokilm, dokilm, hurda malzemenin 

aYlklanmasl gibi i~lemler i.yin aynca bir bedel odenmeyecektir. 
• 	 Kamu kurumlanmn ta~mlr ve ta~lnmaz yonetmeliklerine uygun olarak sokmil~ oldugu 

malzemelerden Yilklenici hiybir talepte bulunamaz. 
• Enkaz ve molozlar uygun bir yere (belediyenin gosterdigi yere) nakledilecektir. 

Yilklenici bunun i.yin ayn bir ilcret talep etmeyecektir. 
• 	 Onceden ongoriilemeyen, i~le ilgili Ylklm, hafriyat i~leri ve zorluklar i.yin yilklenici ek 

bir bedel talep edemeyecektir. 
• 	 Yuklenici, zarar verdigi (tesisat, ~ebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini odemek 

zorundadlr. 
Ylklm slrasmda ortaya 91kan ve kullamml Yilklenici tarafmdan milmkiln olmayanlkendi 

tasarrufunda kullanmak istemedigi Ylklm ve sokilm artlgl malzemeleri ve enkaz 
par.yalanm idare veya Belediye tarafmdan belirlenen yerlere ya da ozel dokum 
sahalanna naklederek dokecektir. Bu i~lem i.yin aynca bir bedel odenmeyecektir. 

• 	 Ylkllan yapldan .ylkan her tilrlil moloz ta~marak gotiiriilecek ve Ylklm yeri temiz bir 
~ekilde buakllacakttr. 

• 	 Ylklm i~leri esnasmda degerli bir e~yaya veya tarihi esere rastiandlgl takdirde idareye 
teslim edilecektir. 

• 	 Yer tesliminden sonra on giln i.yerisinde All Risk sigortasl ve yilklenici tarafmdan 
hazlrlanan i~ program1 idareye teslim edilecektir. -	 • Y lklmla ilgili .yah~malar yilklenici tarafmdan gorevlendirilmi~ ehil ki~i gozetimi altmda 

planlarup, yiiriitiilecektir. 
• 	 <;evre yaptlara herhangi bir zarar gelmesi halinde Yilklenici firma direk sorumlu 

olacakttr. 
• 	 Her tfulil hurda (betondan .ylkan hurda demir dahil) Yuklenicinin tasarrufundadlr. 
• 	 Enkaz malzemenin kaldmlmasl i.yin nakliye ve dokilm gibi aynca bir bedel 

iidenmeyecektir. ~ /";r 
c~u. 

,t::) 	 n ~ - : A j Al,r St)iU~ok-
~- ~ G"/L TeJ ..~!yt'l.~-

-----~ 



Tarih: 17.09.2020 

Sayfa No 

YAKLA~IK MALiYET iCMALi 
(Pursanlajlar) 

i~in Adl: AYDIN iLi BOZDOGAN IL<;:ESi iSMET SEZGIN MESLEKi TEKNIK ANADOLU LlSESi VE 
KARACASU MESLEKi TEKNiK ANADOLU LisESi YIKIM iSi 

GENEL iCMAL 
Sirs 
No 

GrupKodu Tamml Pursantajl 

1 01 iNSAAT 0,000000 

2 02 MAKlNA TESiSATl 0,000000 

3 03 ELEKTRiK 0,000000 

Toplam 0,00 

• 
\) t!Y

Ali SOYU<;:OK 
Elektrik Teknisyeni 

v 
Ahmet HONuK 


II Milli Egitim MOdilr Yrd. 


OLUR 
, .... ,.I ...... .12020 

Seyfullah OKUMUS 
il Milli Egitim MOdilril 

• 



---- - -

MAHAL LisTESi 
iIi" Ado: AYDIN iL.i BOZDOGAN iL.(ESi iSMET SEZGiN MESL.EKI TEKNiK ANADOL.U USEsi VE KARACASli MESL.EKi TEKNiK ANADOL.lI L.iSESi 

YIKIM iSI 

OI.OI.OI-iNSAATIBOZDOGAN iSi\IET SEZGIN i\1ESL.EKI VE TEKJ'IiK ANADOL.lJ L.iSESI/ANA BINA YIKIM BEDEL.! 

77.100,1014 Hel'"liirlii .~ap ~ ..II sit"ilm~i. 

BOIum A('lkiama 

!OKUL CA TlSINDA 

77.100.1017 Her- tiirli . sac, pvc, (inko vb, yaAmu!'" oIuAlIs6kiilmesi 

Bolilm A.£lklama 

IOKUL CATISI NDA 

17.100.1041 AlUminyu.m ve PVC den )'.pllaR her tirlli bpi ,\'f pencere doJramasanlD slkDlmesi 

-

BOliim Atlklama 

pvC KAPILARDA 

PVC KAPIU\RDA 

PVC KAPILARDA 

PVC PENCERE 

PVC PENCERE 

PVC PENCERE 

PVC PENCERE 

PVC PENCERE 

PVC PENCERE 

PVC PENCERE 

PVC PENCERE -• 77.100.1042 He..- ttrla demir (bpi. pencere, camekan. korkuluk. p.rm.kllk. sac bpI ka••sa vb.' imal.tm sllikiUmesi 

Boliim A('ddama 

OKUL BINASINDA 

IOKUL BlNASINDA 

OKUL BiNASlNDA 

OKUL BINASJNDA 

MERD!VEN KORKULUOUNDA 

77.100.IO~7 SAC KAPI KASASI S()K()LMESI 

BOliim Aflklama 

!OKUL BINASI KAPlLAR]NDA 

KGM1I8.185 PATLA\lCI MADDE KULLANMADAN DEMIRLi VE DEMIRSlz BETON INSAATIN YIKILMASI 

Bolum AClldam. 

TOM OKUL BiNASlNDA 

MiNHA PENCERElER 

MINHA KArILAR 
- - - -

KGMlI8.186 DEMIRLI BETON INSAATIN YIKlLMASINDAN C:IKAN DEMIRLERIN AYRIlMASI 

AClkI...a 
OKUL BiNASlNDA..'1 (IKAN DEMiRLERDE e OI.OI.02-iNSAATIBOZDOGAN iSMET SEZGiN MESL.EKi VE TEKNiK ANADOL.U L.iSESI/ATOL.YEL.ER YIKIM BEDEL.l 

77. tOO.1014 Her tl..li Ih,.p ~.h sllkllmesi. 

BOliim As.,ldama 

IATOLYElERiN C;:ATISINDA 

77.100,1017 Her tli ..I&., Sit, pVt, ~iftko \'b. )'almur otutu silkilmesi 

Boliim As.,Id.ma 

IATalYELERDE 

77.100 .•041 Allminyum w PVC den "Ipdan her lirUi bpI Vt ptnc:ert dolrlmulAld s8k1lmesi 

Boliim A~lldama I 
ATaLYELERDE 

ATOLYElERDE 

ATOL YELERDE 

A TUL YELERDE 

ATaLYELERDE 

ATOL YELERDE 

ATOlYElERDE 

ATULYELERDE l 
ATOL YELERDE I 

ATUL YELERDE 

PVC KArlI 
PVC KArlI 

~. 
~ Sayfa 1/9 tt 
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MAHAL LisTESi 
i~in Ad" AYDIN iLi BOZDOGAN iL(:ESi ISMET SEZGiN MESLEKi TEKNiK ANADOLU LiSESI VE KARACASU MESLEKI TEIGO/IK ANADOLU LiSESi 

YIKIM lSi 

17.100.1042 H~,. liiliG d~mir (kipl. penctre, camebn, korkuluk. parmakhk. sac bpI kasall ,-b.) insalalm s6killmesi 

Solum 
A TOL YE KAPILARINDA 

ATOLYE KAPILARINDA 

A('lkiama 

ATOLYE KAPILARrNOA 

KGMII8.18~ PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMiRLi VE DEMIRSlz BETON INSAATIN Y1KILMASI 

TUM ATOL YE BiNALARINDA 

MINHA UPI VE PENCERELER 

Aclldama 

KG~1/18.186 DEMIRLI BETON IN$MTIN VIIOLMASINDAN !;IKAN DE~IIRLERiN AYRILMASI 

Diilum A,£,kJama 
! ATOL YELERDE 

Ol.o\.o3-iNSAATIBOZDOGAN iSMET SEZGIN MESLEKi VE TEKNiK ANADOLU LlSESilLOJMAN BINASI YIKIM BEDELi 

77. 100.1014 H~r lirtl ah,.p (Bli sGkOlmesi. 

LOJMAN StNASfNrN (:ATISINDA 

Acddama 

77.100.1017 Her tilrli, sac, pvc, (inka vb. yal;mur olutu sakilmni 

• 

I A.£lklamaI Bolum 
WIMAN BINASININ (ATISINDA 

77.100.1042 Her lurlll demir (Upl, pe-ncere, nmekan, korkuluk. p.rmakhk. SIC kaPI kas.,) vb.) ,m,labn sGkilm~i 

Bolilm A(:lklama 

WIMAN GiRlS KAPISINDA 

WIMAN GIRlS KAPISINDA 

BODRUM KAT PENCERELERlNDE 

'BODRUM KAT PENCERELERfNDE 

BODRUM KAT KAPILARINDA 

BODRUM KAT KAPILARINDA 

BODRUM KAT KAPILARINDA 

WIMAN PENCERELERlNDE 

WIMAN PENCERELERfNDE 

WIMAN PENCERELERINDE 

BALKON KORKULUKLARINDA 

BALKON KORKULUKLARINDA 

MERDlYEN KORKULUKLARINDA 

MERDIVEN KORKULUKLARINDA 
- - --------  - - - -

e WIMAN BINASINDA 


WIMAN BINASINDA 


KGMJI8.18~ PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMIRLt YE DEMtRStZ BETON tN$MTIN YIKILMASI 

77.100.IO~7 SAC KAPI KASASI sOK()LMESt 

A~lkllI". 

A~lkJama 

TOM WIMAN BINASINDA 

MINHA UPI VE PENCERELER 

KGMlI8.186 DEMIRLI BETON tNSAATIN YIIOLMASINDAN !;IKAN DEMtRLERIN AYRILMASI 

Borum A.\:.,k1ama 
kOJMAN BINASINDA 

OI.OI.04-iNSAATIBOZDo(;AN iSMET SEZGiN MESLEKi VE TEKNiK ANADOLU LlsESIJKAZAN DAiRESI YIKII\I BEDELi 

71.100.1014 Her tlrlli .h,.p tatl !GkAlmesi. 

BHliim A.£lklama 
!KAZAN DAIRESI (ATISINDA 

71.100.1017 Htr (arti. sac., P"C, (inko vb. y8tmur olutu s3k1lm~i 

Holum Apklama 
!KAZAN DALRESI (ATISINDA 

77.100.1041 Allminyum ve PVC den Yllulan her firli klpi vt peoftcere dof:nmaslnm ,3kllmesi 

8HIUm A£.,k1ama 
!KAZA,,, DAIRESINDE 

fi rt7QJv\ 
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MAHAL LisTESi 
i~in Ad!! AYDIN iLi BOZDoGAN iL(,ESI iSMET SEZGiN MESLEKi TEKJ'IiK ANADOLlJ LiSESi VE KARACASU \IESLEKi TEKNiK ANADOLU LisESi 

YIKIMiSi 

77.100.1042 Her tiu'lii demir (bpi. pcn('~rc. Clmt"kan. korkuluk. p ....... akhk, saC' UPI blt8sl ,,·b.) imal..hn s6kiilmesi 

-
DUliim A('lkiama 

KAZAN DAiRESJNDE 

KAZAN DA1RESINDE 

KAZAN OAiREStNOE 

I KAZAN OAiRESINOE 

110\zAN DAIRESiNDE 

\KAZAN DAIRESiNDE 

\KAZAN DA1REStNDE 
- - - - -_. - - - - - - - - -

KGM/18. 18S PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMIRLI VE DEMIRSiz BETON INSAATIN YIKILMASI 

AClklama 

TOM KAZAN DAtRESi BiNASINDA 

MiNHA KAPI VE PENCERELER 

KGM/18.186 DEMiRLI BETOI'O II'OSAATIN Y1KIL~L\SI!liDAN <;IKAN DEMiRLERiN AYRILMASI 

BolUm A('lkiama 

{KAZAN DAlRES1NDE 

OI.Ol.o~INSAATfBOZDo(;AN iSMET SEZGiN MESLEKI VE TEK.!"'!iK ANADOLlJ LisESirrUM BiNALARIN HlJRDA BEDELi 
HURDA 
<;ATI in,••, YlklDlInd. vel ..-ey. s6ldlmindt:n ~Id~ ~diten ~allnln kereslc hurd. bed~lidir . 

HURDA 
in,.., Ylktmmd .. "·~/ve,.,. t6kiminden ~Idc ~diJ~n demirin hurd. bedelidir.

DEMIR 

e KF:REsn:sl 
Holiim 

MtKHA OKl)L BINASINDAN C;IKAN KERESTE 

MiNHA ATOLYE CATISINDA 

MiNHA LOIMAN BiNASI t;ATlSlNDA 

MI~1-lA KAZAN DAIRESi CATISfNDA 

A~.klftma 

Acddama 
MI1'<l1A OK UL BiNASINDA 

MiNHA ATOLYELERDE 

MiNHA LOIMAN BiNASINDA 

MiNHA I0\ZAN DAIRESiNDE 

1I016m 

MiNHA OKUL BAHCESiNiN MUIITELiF YERLERlNDEKl KORKULUKLAR 

HURDA PVC In,..t Ylktmmd. veJ~y. s6kllimlnden eld~ edik-n PVC Din hurda bedelidir. 

HoIUm A~,ldama 

MiNHA OKUL BiNASlNDA , 

MiNHA ATOLYELERDE 

MiNHA KAZAN DAiRESINDE 

OI.02.01-iNSAATIKARACASlJ MESLEKI VE TEKNiK ANADOLlJ LlsESitOKUL BINASI YIKIM BEDELl 

Her (iri' ahsap ~all sakDlmesi. 

e~ As.,k1ama 
!OKUL BiNASI CATISINDA 

77.100.1017 H~r tiirlii, sac, pvc, ~inko "'b. yalmur olutu 56kilrne$i 

BOIuDI A('lkiama 

!OKUL BINASINDA 

77.100.1041 Allminyum \'~ PVC den yapllan her Uirli bpi "'r pc'nC'~~ dotramastnm slkllmesi 

Holiim 

ALOMiNYUM KAPIDA 

ALUMiNYUM KAPIDA 

OKUL BiNASfNDA 

OKUL BiNASfNDA 

OKUL B1~ASINDA 

OKlJl BINASINDA 

PVC KAPILARDA 

PVC KAPILARDA 

PVC KAPILARDA 

PVC KAPILARDA 

PVC KAPILARDA 

PVC KAPILARDA 

PVC KAPIl.ARDA 

PVC p5\1CERELERDE 

PVC PENCERELERDE 

PVC PENCERELERDE 

PVC PENCERELERDE 

Apklama 
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MAHAL LisTESi 

hin Ado: t\ YDIN iLi BOZDOCAN iU;:ESi iSMET SEZGiN MESLEKi TEKNiK ANADOLU LiSESi VE KARACASlJ MESLEKi TEKNIK ANADOLlJ LiSESi 


YlKIMISi 


PVC PENCERELERDE 

PVC PENCERELERDE 

pvc PENCERELERDE 

PVC PENCERELERDE 

PVC PENCERELERDE 

pvc PENCERELERDE 

pvc PENCERELERDE 

pvc PENCERELERDE 

pvc PENCERELERDE 

pvc PENCERELERDE 

pvc PENCERELERDE 

pvc PENCERELERDE 

pvc PENCERELERDE 

77.100.1042 Her lurlii deD1ir (kapl, pcnce~. CRmekan. korkuluk. parm.khk, sac klp1 ""'USI vb.) im.l.hn sGUlmesi 

•

, 

BolUm 
, 

A~lkJRm8 

KORKULUKLARDA 

KORKULI.!KLARDA 

KORKULUKLARDA 

KORKULlIKLARDA 

KORKULUKLARDA 

KORKULUKLARDA 

KORKULUKLARDA 

KORKULlJKLARDA 

KORKULlJKLARDA 

DEMiRKAPI 

DEMIR PENCERE 

KORKULllKLARDA 

KORKULlJKLARDA 

KORKULUKLARDA 

KORKULUKLARDA 
- --------  - - - - - - _ . _- - -

77.IOO.I~7 SAC KAPI KASASI SOKOLMESI 

BolUm I A(,lidama 

OKUL BINASI KAPILARJNDA 

OKUL BINASINDA 

OKUL BiNASfNDA 

OKUL BiNASINDA 

OKUL BINASINDA 
-

KGMlIS.ISS PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMIRLI \'E DEMIRSlz BETON IN~AATIN YIKlLMASI 

Arddllm.a 

TOM OKUL BINASINDA 

MINHA KAPI YE PE"CERELER 

KGMIIS.I86 DEMIRLI BETON IN~AATIN YIKlLMASINDAN !;IKAN DEMIRLERIN AYRJLMASI 

Boliim Apklama 

MINHA OKUL BINASI (ATISINDA 

A(ddama 

HURDA 

DEMIR 
in.-.t YlklmlOda vein)" sGkiminden tide edilen demirin hurd. bedelidir. 

Boliim IMINHA reM OKUL BINASINDA 

As.,klama j 
HURDA PVC tlll••1 ydommda VeJvtl' 5.klm&ndtn elde edilen PVC nin hurde btdelidir. 

BolUm As.,klama 
IMINHA TOM OKUL BINASINDA 

02.0I-MAKINA TESisATIIBOZDOGAN iSMET SEZGiN MESLEKi VE TEKNiK ANADOLlJ LisESi SOKOM BEDELi 

25.201.1103-D Demonl.3 .lmOSrtr konstr&lbiyon b,slftcmd. kall ".lulh 51('8k su IIIrtlici (tJik m.h.emedtn (k.ynakh) kalorirtr kauRI (90.000 kcallh) 100 kw 

Bolum'l A(,.kJama ., 

25.102.lll~D Dtmonl.3 .lmOSrtr konslriksiyon basmcmd. katl )'-,,"llh sicak su 1in!:lici ~tlik m.lu:medtn (kaynakJl) kalorirtr kazanl (400.000 kcallh) 465 kw 

Boliim A~lklamft 


!Kazan cia;,..; mahal;ndc 


.41- rtT 
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MAHAL LisTESi 
i~in Ad" AYDIN iLi BOZOOCAN iLCESi ISMET SEZGiN MESLEKi TEKNiK ANADOLU LisESi VE KARACASU MESLEKi TEKj',iK ANADOLlJ LisESi 

YIKIMiSi 

25.208.1.J01-D Oemonl.SORlJU2: "id"ll, k6miir vt rirufklru~dl 6u:llZ,.arah Umur IIIhel 100 k&lh 

Boliim A,£lklamaIKaun cia;",,; mahalindc 

25.225.1102-0 Demonl.06kme dilimli db sallhll B semi ndyat6r 1601900 mOl. (TS EN 442-1) 

A~lklama 

Ogrclim n: Atd~·dl:r Bmastndaki radyatorkr sdkumu 

2~.225. II04-D Oemont.Dllkme dilimli dOt SlIIllhll B serisi radyat6r 160/500 mm. (TS EN 442-1) 

A(lklama 

Ogrctim binasl , . .,: Atdwb binalard:lki tun1 radvatorll:rin solumu- , 

25.225.3024-0 Dernonl.Panel udyator (tip 22) 500 

Ugl\.1im \ ~ Atd~ ckr Binasl radyatorlcrin sokumiJ 

Acddama 

25.225.3025-D Demont.Panel ntdyalor (tip 22) 600 

A~lkl8ma• ot,rCllm binasl \'t Alcly~krd\""'i radrator1crin sok-OmO 

25.225.3028-0 Dfmonl.Panel ntdyator (lip 22) 900 

A(lkiama 
0g1\.1im \ "1: Aldyd:rd~,.'ki r.ldyatork:rin sokumu 

25.300.1101-0 Demonl.Oiki,li ~elik boru, vidah, 1/2" 15 Mm. dl$ cap 21,312.60 man$onsuz allrhk 1.22 kWm 

Boliim A('lklamaIKalorifcr hanmd3n so!.-um 

25.300.1102-0 Dm1onl.Di~li vidah ~elik boru 3/4" 20 mm, d'$ cap 26.9/2.60 mln$Onsta atlrhk 1.57 k&lm 

BOIiim A1,k1ama 
IKalorif" han".lan s/iI.-um 

25.300.1103-0 Oemonl.Oiki$li vidlh ~eljk boru I" 2S mm, dl, cap 33,713.20 man$oRSta allfhk 2,43 kglm 

BolUm A(,lkiama1Kalorifcr hanondan sii!<Om 

25.300.1105-0 Demont.Oiki,li vidah ~elik boru I 1/2" 40 mm, dl$ cap 48,3/3,20 man$ORSUZ alJrhk 3,60 kctm 

• I~I~-- ~ 
25.300.1101-0 Demont.Oiki$li vida" ~e'ik boru 2 1/2" 65 mm. dl~ up 76.113.60 manfOMUZ Illth.. 6.54 kalm 

B016m IKalorifc~ han,nd3n sdkilm 

A~lkt.ma 

25.300.1108-D Demonl.Diki$li \;d.h ~etik boru 3" 80 mm, dl~ rap 88,9'4,00 mln,onsuz at,lrhk 8oS3 kelm 

Bolum A1dcJamaIKalorif,~ hallmdan sO!.-um 

25.300.14()6..D Demout.Diki,li glllnnizJi ~elik boru 2" e..iW) onalama dl$ ~ap fi0,3/3.65 mm 

A(lkiama 
Ogn."1Un bina.~1 \".,: Atcly~k..r blnasmdan stiklJm 

25.320.2708-D Denlont.PN 25-40 Ghdesi ve kiiresi dolu pashmmn ~Iikten, tim l~i,li.paslanmu ~elikte-n Vt)"1 tefloo tabak yllY tabi),fli conlah. i~ pIIl\ah,\'idah. Of.o$11 kOresfl vana 80 0 mm (TS 3148) 

Atlklama 
Kazan daircsin<k.-l: kalorifcr h:tnm dan sokum 

2~.7oo.J202-0 Ofmonl.On25 25m TS EN 671-1 norml.nnda tlpJi model ylngm dolab. 

~rl.'lim binasJ \"c Atcl~"clcrdo..'f1 sol...um 

~ 

A(lkiama 

AS, K\\ 
~J I 
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MAHAL LisTESi 
i~in Ad.: AYDIN iLi BOZDOGMi IL<;:ESi iSl\IET SEZGiN MESLEKi TEh:Nih: ANADOLU LisESi VE KARACASU MESLEKi TEKNiK A"'ADOLU LisESi 

YIKll\Ii~i 

48,690. tOO) Kalo.-irer K"um.\'akJl Tank. Kondens Dt-posu Boyler Hidroror Jlibi T~sisat M.lt.emelerinin K.),'nakla Slikijlmesi 

A(,lklamft 

Ogr~tim binasl ~h kaltndaki 2 tonluk 5U dcpos.u \',.; imbisatm sokumu 

02.02-MAKiNA TESiSATlfBOZDoGAN is;\IET SEZGiN MESLEh:i VE TEKNiK ANADOLU LiSESi HURDA BEDELi 

DEMIR 
Siyah Boru Hurda Mab.eme Btdtli 

BORU 

Boliim i\('lkiama 

IMiNHA 

~~~~~~OR 160/~160!900 OI~wtrLndt:ki Dokiim radyalijr Hurda !\fawmt Bedtli 

BOlum A('lkiftma 

IMtNHA 

IMOisAT Olrelim binaSI ~'e- Lojman binUI imbisatlaran Hurda !\blnmt' Bedeli 

Boliim Af·klama 

!MIl\HA 

K.K.AL\NI 400.000 Kcal/h De 100.000 Kca1Ih Stokerll Kalorire-.- KlUlIn Hurda Malztme Bedtli 

A I Bolum I_~liNHA A~,klam. 

~~~TOR Tip(22)600-tiP(22)900-'ip(22)~ Panfl radyatorlrrln Hurda Mal7..e:mt: Bedtli 

BOliim A£.ldama 

IMiNHA 

SU O£POSU 2 10nluk gah.'ani7il su deposu 

BaHim A('lkiama1~IiNHA 
VA,.'iA 8 .dd nan,h Kire5el Vana Hurda Malume- 8tdeIi 

Boliim As.,klama 
IMiNHA 

Y~GIN 
25 m1 tlplD macHol )'lIRlm dolabl

DOLABI 

Bijliim ('.Id.lba 

IMiNHA 

02.03-MAKiNA TESiSATUKARACASU MESLEKi VE TEKNit.: ANAOOLU LiSESi SOKUM BED ELi 

25.202.1108-0 Demoot3 atmosfer kon.trikJiyon ba510elnda ott yalo.h sicak su Irt'lici (e-lik m.luJMden (kaynakh) kalorifer kazanl (210.000 kulJh) 245 Ie", 

el~1 ~~ 
L.____..L.Komiirlti Kazarun d'fimu 

2~.20i.IJOI-D Oe-mont.SonsU1 vidal •• Umir ve- ciirnfkll'lclh lu1aaarill Umlir allCI 100 kglh 

A(lldama 
Sonsuz Vidah komur allClntn sliktirmi 

15.22!1i.J02~D Oe-moot.Pantlnd)"IIi:ir (tip 22) 600 

Tum birimlerdeki pane! radyaliirlcrin sokiimii 

AClldama 

25.300.1101-0 Demonl.Diki,li (t:lik boru. vidah. 1/2" I !Ii rnm. dll cap 21,3/2.60 man,onsuz. alJrhk 1,22 kellI) 

Solum A.!:,klamaIKalorifcr Borul.n. Sol~"," 
25.300.1103-0 Demon1.0iki,li vidah (t'lik bont I" 25 mm. dll cap 33,'713.20 manl10nsuz al,lI'hk 2.43 kWm 

801um A~lklama!M1.ril"r Borulann sOI.ilmO 

25.300.1105-0 Demonl.Oiki,li ,idah (tlik born I t/2" 40 rrun, dl, up 48,3/3.20 manlODSuz alll'hk 3,60 kelm 

BOIum A.£lklamaIK.lorifcr borul.nn wkfim. 

~ AJ- t)l 
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MAHAL LisTESi 
i~in Ad.: AYDIN iLi BOZDOGAN IL(ESi ISMET SEZGiN MESLEKi TEKNiK ANADOLU LisESi VE KARACASli MESLEKI TEKNiK ANADOLU LiSESI 

YIKIMiSi 

2!i.300.II~D Demonl.Diki,li "id.h (elik boru 2" 50 mm, dl~ cap 60.3/3,60 mlln,on5UZ allrltk 5.,10 kWm 

BoJiim A.£lkJama 
IKalorif" borul.nn ",kUrn.. 

25 .. 100.1107-D Demont.Diki,li vidah (~Iik boru 2 1/2" 6S mm, dl$ cap 76.113,60 man,omuz atlrill.: 6.~ krJm 

BlUum A.£lklama 
!Kalorifcr borul.nn sokurnu 

2!-.300.1406-D Demonl.Diki,li KIlI"anizli (elik boru 2" o~ ortalama d'$ (ap 60,3/3,65 mm 

HOliim A~lkl8mR 

\vanson borul.nn sokurn" 

2S.320.2303-D Dnnonl.6S 0 mm PN 10-16. G"vdesi pik d6kiim. klirni dolu paslanmaz (elikten. llUIl g~i$li. paslanmaz ~'ikten vera tenon tab.k ray taloiyeli contah. iki par(ah. nan$h kiresel vana 

A(lkJama 
K.,lorifcr h ..1It1D(bl.:i K.Vanalann sOkumu 

25.350.3011-1) Dcmont.Deti$kcD dn'irli (frekans konvcrt6rli )blak Rolorlu sirkiilas)'on pompAS. (.)6..50) mJfh (5 - 10) mss 

• 
HoiUm A~lklama!Sirk"la-,~OO pompal.nn sakUm;; 

48.690.1003 Kllorifer Kuam-V.lul Tank. Kond~s Deposu Boyler Hidrofor .ibi Tecsiut Mal.umelerinin K.)'ftalda SlSkitlmtJi 

AClklatma 
Imbisat n: Duman kaROlhom sOkumu 

02.04-MAKiNA TESiSATIlKARACASli MESLEKi VE TEKNiK ANADOLU LisESi HURDA BEDELi 

DEMiR 
Slyab Boru Hurda MaI1.l'1IJt Bflkoli 

BORU 

HOliim A~lkI.mR 

!MiNHA 

IMBISATVE. . .
BACA Imblsal \"t' Duman K.nahnln Hurda Bedell 

Holiim As.'kiaml 
!MiNHA 

K.KAZANI· 
200000 Kulfb Termodinamik Kalorifer Kazanl vt Stoker Hurd. ~deli 

STOKER 

Holiim A.I,.'k1aml 
IMiNHA 

POMPA Sirkltasyon pompasl vt Kinsel Vana Hurda Bedeli 

RAOYATclR 95,7 mlllJ.: t1p22/600 pantl ndyator Hurda Mab.l'mt Bflkol1 

HOlilm A(:lkiama 

IMiNHA 

03.01.ELEKTRiKIBOZDoGAN iSMET SEZGiN MESLEKi VE TEKNiK ANADOLli LisESi sOKUM BEDELi 

35.100.6201-0 Demonl.Onden up.ldl SI( pano (IS en 61439-112) 

HOIUm A£lklamaIEldnrik alalyesi 

35.100.6301·0 DtmontGomme tip sac lablo 0.05-0.10 ml. (ts en 61439-112) 

HOIUm A£lklam. 
IOkul binasl kal p:>nol:Jn. 

35.100.6505-D Oemont.Gomme tip sac Ilbio 0.4~.~0 mI. (ts en 61439-112) 

AC'.klama 

O~:lIl bi.n.lsl ana pano \'C aloly..: blnasl b,.·min kat panosu , 

35.140.2507-0 Omaont.Ku'lunsuz pvc ao'eli ubloyla be,teme h.n, 3*1.5 mm2 NVV (NYM) 

HoIUm A£lklama 
IOku, zemin kana. kazan dakesinde. 

~.-
~) ~ 
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MAHAL LiSTESi 
hin Ad" AYDIN iLi BOZDOGAN iL(:ESi iSMET SEZGiN MESLEKI TEKNiK ANAOOLU LiSESi VE KARACASlJ MESLEKI TEKNIK ANAOOLlJ LiSESi 

YIKIMiSI 

3!1l.140.2~8-D DeRlont.Kuqunsuz pn irolcli bbloyl. besleme balh 3*2.~ mm2 !'IV" (NYM) 

A~lklama 

Biligsayaf no' diki~ ahjly!..'Si ik ka.7,;m da.in.'Sindc. 

J!IJ.140.2514a O ~monl.Kul"$un5UZ P"C izo&eli bblo),l. besleme battl 4"2.5 mm2 nrlll 

A~lkJama 

Diki$ 3Ioly".'~si \ c kaz.tn dain:sind:. 

3!1l.170.7103-D Demont.Tlp 11-1·40 ~'. plexiglas niiresan Irmatiir 

A('ddama 

Okul bilUS•. Moly..: bin3.'l1 koridor \~. odalarda. 

35.170.7104-0 DemontTip t 1-2·40 ~' . plex1llas noreUin armaliir 

BolUm A,.kJama 

Isuulliuda 

35.750.1 ~02-D Demonl.Al-:tif yaulllmR ueu ort.lama uyanm yo~u d..... 30-40 mt 

BolUm A(,lidama

• !r."da 

3S-750.I600-D Def1l0nl.~'(1 dirrti (akli(yablama ucu il;'in) 

Soliim A('lklama

I,auda. 

35.750.2001-D Demon('~'h ihala ve indirme ilelktni ~ m.ml elektrolitik beklr iletkeo 

Boliim A('lldama
I,alldan ~7~..run, kadar 

OZEL-I Refieidorlii P·3140W fiouressant Irmatiir. 

A~,kJal1Ul 

IOkul binasl \"C atolyc bimsl smlflarda. 

03.02-ELEKTRiKIBOZOOGAN iSMET SEZGiN MESLEKi VE TEKNiK ANADOLU LiSESi HlJRDA BEDELi 
HURDA 
ANTIGRON HURDAANTIGRON KABLO 
KABI.n 
~ As.'kJaml 

I 

HURDA HURDA BAKIR MALZEME 
BAKIR 

Allldao,. I BOlum I 
MiNHAe 

~1~A DKP DKP SACTAN YAPILMI~ HURDA MALZEME 

Boliim A(:lidam. 

IMiNHA 

~~~D:ORU PARATONER DIRECI HIJRDA MALZEME BEDELl 

SoHim As"k1ama 
!MiNHA 

03.03-ELEKTRiKIKARACASU MESLEKi VE TEKNIK ANADOLlJ LisESi SOKOM BEDELi 

3~.IOO.640~D Demont-Slve isti uc tablo 0,40· O,5Oml'ye kader (0.50 ml dahil) (TS 3367 EN 60439·1 ) 

BolUm 
!KAZAN DAiRESi Pfu'lOSU 

A.\.,k1ama 

35.IOO.6~·D Demonl.Gomme tip sac tablo 0.30.-0.40 m2. (15 en 61439-1/2) 

35.140.1507-D 

A('lkiama 
KazAn dair<.'Si aydmlalma Icsisatl . 

~ p'rn
VSayfa 819 

Acddama 

Bodrum, :n.'min, I . \'C 2. kalwda bulun.lIl kat panolan. 

Demonl.Ku~unsut pvc lzoJeli keblo)'le bet.Jeme haul 3-1.5 mm1 NY\, (NYM) 



MAHAL LiSTESi 
hiD Ad" AYDIN iLi BOZDOGAN iL(:ESi iSl\IET SEZGiN l\IESLEKi TEKNiK ANADOLlJ LisESi VE KARACASlJ l\IESLEKi TEKNiK ANADOLll LisESi 

YIKIM iSi 

3S.140.2S()8..D Dtmont.KIIJlun.cU7. P\'(O u.ofeli bbloyl. k!c~mt' haiti 3"2.5 mm2 NVY (NY:\I) 

A(,lklRma 

Suuf1ardaki proj..:....siyon cih.v.lanmn I:~:skmc kablola n. 

35.'40.3224-D ~montlkv )o'tr.11I kablo.koloR vt' bes&eme haiti 4*'0 mm2 nyy (TS lEe 6~2· I+AI) 

BolUm A~Ik1amftIK= do',.. , paoo bcskmc hatH. 

.1~.170.7203-D I>tomonl.Tlp 11-1'-"0",. plroalas DorHan arn13liir 

Af;lklama 

ldari odabr. koridorlar \ 'l! ml!rdi\'t-m:rdd,j aydmJoatnl.'l arm.:1tlnkri . 

35.170.1264-D Drmonl.Tip 0-2·40 n-. pltxiala5 Borelln armatiir 

Boliim A.£,kl8mo 
Ism,na'daki aydmlatma .m"".,kri. 

03.04-ELEKTRiKIKARACASlJ MESLEKi VE TEKNiK ANADOLlJ LlSESi HlJRDA BEDELl 
HURDA 

ANTiGRON HURDA AIIo'TiGROIlo' KABLO 


A.£lklama.~m IMINHA :3 
~~;nA DKP DKP SACT AN YAPILMIS HURDA MALZEME 

Boliim A~lkl8ma 

HURDA 
ENERJi HURDA YERALTI ENERJi KABLOSU 

(A!~~~

I 

! _I A(:lklama 

MINHA t ::J 

A~~ ~~7 
Ma~tAR'KAN ~ E\L Tel:",jS,j~V\1 Makine MUhendisi 

e 
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