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T.C. 
AYDIN VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İHALE İLANI 
 

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından;  
1-Aydın İli Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 587 ada 68 parselde bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlkokul Binası B+Z+1 

katlı olup 2230 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  
2- Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1121 ada 309 parselde bulunan Nahit Menteşe Ortaokul Binası B+Z+2 

katlı olup 3125m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  
3-Aydın İli İncirliova İlçesi İncirliova Mahallesi 5126 parselde bulunan Hürmüs Ayaydın İlkokul Binası, Z+1 katlı olup 

3100m2 kat alanına 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 11:00’e 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 İli Efeler İlçesi Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, Nahit Menteşe Ortaokulu Ve İncirliova İlçesi 
Hürmüs Ayaydın İlkokulu  
 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: 11.00  
 
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 
95.284,02TL (Doksan Beş Bin İki Yüz Seksen Dört Türk Lirası İki 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 EFELER İLÇESİ YAHYA KEMAL BEYATLI İLKOKULU, NAHİT MENTEŞE 
ORTAOKULU VE İNCİRLİOVA İLÇESİ HÜRMÜS AYAYDIN İLKOKULU YIKIM İŞİ 

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 İli Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 587 ada 68 parselde bulunan Yahya Kemal Beyatlı 
İlkokul Binası B+Z+1 katlı olup 2230 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

2- Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1121 ada 309 parselde bulunan Nahit Menteşe 
Ortaokul Binası B+Z+2 katlı olup 3125m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

3-Aydın İli İncirliova İlçesi İncirliova Mahallesi 5126 parselde bulunan Hürmüs Ayaydın İlkokul 
Binası, Z+1 katlı olup 3100m2 kat alanına 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 : 11:00   
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 yıkım işini 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 sayılı 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 95.284,02TL (Doksan Beş Bin İki Yüz Seksen Dört Türk Lirası İki 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.  
 
 
 



 1

 T.C. 
AYDIN VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ YAHYA KEMAL BEYATLI İLKOKULU, NAHİT MENTEŞE 
ORTAOKULU VE İNCİRLİOVA İLÇESİ HÜRMÜS AYAYDIN İLKOKULU YIKIM İŞİ 

İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 
 

SÖZLEŞMEYE KONU OLAN YERLER :  
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından;  

1-Aydın İli Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 587 ada 68 parselde bulunan Yahya Kemal Beyatlı 
İlkokul Binası B+Z+1 katlı olup 2230 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

2- Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1121 ada 309 parselde bulunan Nahit Menteşe 
Ortaokul Binası B+Z+2 katlı olup 3125m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

3-Aydın İli İncirliova İlçesi İncirliova Mahallesi 5126 parselde bulunan Hürmüs Ayaydın İlkokul 
Binası, Z+1 katlı olup 3100m2 kat alanına 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 dâhil 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.  
 
 
 
 



 4

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 Efeler İlçesi Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, Nahit Menteşe Ortaokulu Ve İncirliova            
İlçesi Hürmüs Ayaydın İlkokulu Yıkım İşi 
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından;  

1-Aydın İli Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 587 ada 68 parselde bulunan Yahya Kemal Beyatlı 
İlkokul Binası B+Z+1 katlı olup 2230 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

2- Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1121 ada 309 parselde bulunan Nahit Menteşe 
Ortaokul Binası B+Z+2 katlı olup 3125m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

3-Aydın İli İncirliova İlçesi İncirliova Mahallesi 5126 parselde bulunan Hürmüs Ayaydın İlkokul 
Binası, Z+1 katlı olup 3100m2 kat alanına 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 Efeler İlçesi Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, Nahit Menteşe Ortaokulu Ve İncirliova İlçesi Hürmüs 
Ayaydın İlkokulu Yıkım İşi İhale Komisyon Başkanlığına)  
 
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından;  

1-Aydın İli Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 587 ada 68 parselde bulunan Yahya Kemal Beyatlı 
İlkokul Binası B+Z+1 katlı olup 2230 m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

2- Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1121 ada 309 parselde bulunan Nahit Menteşe 
Ortaokul Binası B+Z+2 katlı olup 3125m2 kat alanına sahip betonarme karkas yapıdadır.  

3-Aydın İli İncirliova İlçesi İncirliova Mahallesi 5126 parselde bulunan Hürmüs Ayaydın İlkokul 
Binası, Z+1 katlı olup 3100m2 kat alanına 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 Efeler İlçesi Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, Nahit Menteşe Ortaokulu Ve İncirliova İlçesi 
Hürmüs Ayaydın İlkokulu 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.  
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AYDIN iLi EFELER iL(:ESi Y AHY A KEMAL BEY A TLI 
iLKOKULU - NAHiT MENTESE ORTAOKULU VE iNCiRLiOVA 
iL(:ESi HURMUS A Y A YI)IN iLKOKULU YIKIM iSi TEKNiK 
SARTNAMESi 

1. 	 I.Bina; Aydm ili Efeler iI~esi, Cumhuriyet mah.587 ada 68 parselde bullUlan Yahya Kemal Beyath 
ilkokulu binasl B+ Z + 1 katli olup 2230 m2 kat alaruna sahiptir.Bina betonanne karkas yapldadrr. 

2. 	 2.Bina;Aydm ili Efeler i1~i Cumhuriyet mah.1l21 ada 309 parselde bullUlan Nahit Mente~ 
Ortaokulu binasl B+Z + 2 katli olup 3125 m2 kat alaruna sahiptir.Bina betonanne karkas yapldadrr 

3. 	 3. Bina incirliova i1~esi incirliova Mah. 5126 parselde bulunan Hfumiis Ayaydm ilkokulu binasl, Z + 1 
katb olup 3100 m2 kat alanma sahiptir.Bina yan ytgma yan betonanne karkas yapldadrr. 

4. 	 Binalann yatlSl; ah~ap oturtma yahdlr. 
5. 	 Binalar yahdan ba~lamak tizere dogal zemin seviyesine kadar (temel altmdaki dogal 

zemin) Ylklhp soktilecek ve ylkan tUm molozlan, artlklan ~antiye dl~ma nak1edilecektir. 
Temel bo~luklan temel altmda kullamlabilecek (pratik olarak slkl~ma ve oturma 
yapmadlgl laboratuvar deneyleriyle raporlanml~) malzeme ile doldurulacaktlr. Ylklm 
oncesinde kritik noktalarda, yerlerde sondaj kaztlan yapdarak alt yapl ve zemin 
ozellikleri kontrol edi1erek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol aymamak iyin Yiiklenici 
incelemeler, yah~malar yapacaktlr. idarece gosterilen bina, Ylklma ba~lamadan once 
Ytiklenici tarafmdan ince1enecek, gerekli tedbirler almdlktan sonra i~e ba~lanacaktlr. 
Ytiklenici Ylklma ba~lamadan once Ylkllacak yapmm malzeme ve varsa hasar ozellikleri 
ile ta~lylcl sistem ve ta~lma giicti ozelliklerini inceleyerek yaplda ve/veya yapl yevresinde 
etkilenebilecek diger yapl, altyapl, tesisat, trafik, insanlar ve yevre aylsmdan ahnacak 
gtivenlik i~ ve i~lemlerini iyeren bir Ylklm plam hazlrlayacakhr. 

6. 	 Ytiklenici Ylklm ~antiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 saYlh Resmi Gazetede 
yaYlmlanan "Yapl i~lerinde i~yi Saghgl ve i~ Gtivenligi Ttiztigti" htiktimlerinde belirtilen 
~artlan saglayacak; oncelikle binalar ikametten anndmlmadan Ylklma 
ba~lamlmayacaktlr. Aynca ~antiye etrafmda gerekli tedbirler ahnarak ilgililer dl~mda 
~antiyeye giri~ ylkl~m engellenmesi ve kontrol sistemini olu~turulacak olup, Ylklma konu 
binamn elektrik, dogalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat baglantllan, ilgili 
idareleri bilgilendirmek ve gereken onlemleri almalan saglanmak suretiyle kesilecektir. 

7. 	 Soz konusu binanm Ylklml patlaylClyla yaptlmayacak, Ylklml yaptlacak olan yapl 
Yukandan A~aglya SlraylaIKat eksiltme Ylklm Teknigine gore Ylkdacakbr. 

8. 	 i~lerin yaplm stiresi iyinde yevrenin korunmasl (gtiriiltti, yevre kirliligi vb. yiiklenicinin 
sorumlulugundadlr. 

9. 	 Ytiklenici Ylklm i~lemi slrasmda her ttirlti emniyet tedbirini alacakhr. Ylklm i~lemi 
esnasmda meydana gelebilecek her ttirlti kazanm sorumlulugu Ytikleniciyeaittir. 

10. 	 Y lklmdan once yapmm iyindeki gaz, kanalizasyon, telefon, su ve elektrik vb. ile ilgili 
gerekli tedbirler ahnacaktlr. Bunlann kullamlmasl gerektigi hallerde yapl dl~mda ozel 
koruyucular iyine ahnacaktlr. Ba~ta asbest kontrolti olmak tizere tehlikeli ahklann 
soktimti ve ta~lnmasmda ilgili mevzuata uygun geryekle~tirilmeden Ylklm ve soktim 
i~lemlerine geyilmeyecektir. 

11. 	 Yiiklenici Ylklm esnasmda olu~acak tozun yaytlmaslm ve Ylkmttlann etrafa sayllmasml 
onlemek iyin gerekli tedbirleri alacakhr. 

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

13. 	 Ylkllacak klsmm etrafmda gtivenlik alam blraktlacak ve bu alan korkulukla yevrilecektir. 
Bo~ alan bulunmamasl gibi nedenlerle bu ytikiimltiltigtin yerine getirilmesi imkam yok 
ise ylklm slrasmda flrlayacak paryalann etrafa zarar vermesini onlemek iyin yapl etrafl 
gerekli yiikseklik ve dayamkhhkta bir perde ile yevrilecektir. 

14. 	 Yiiklenici i~ siiresince Ylklm esnasmda etraftaki yapdara herhangi bir zarar gelmesini 
veya personelin ve i~yilerin kan~tlgl herhangi bir kazamn vuku bulmasml onlemek iyin 
gerekli olabilecek tUm giivenlik ve emniyet tedbirleri ahnacak ve bu konular ile ilgili 

LC'\ 
olarak yiiriirliikteki tUm kurallar dikkate ahnacakhr. 

IS. Yiiklenici, Ylktlmasl gereken imalatlar dl~mda yevreye verdigi her tiirlti zarardan 
~M,,~Jl1 {"\Jarak veriLen,zararl.giderecek veya bedelini odeyecektir. 
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16. 	 Ylklm esnasmda yah~acak i~yilerin davram~ ve yevre ile ili~kilerinden Ytiklenici sorumlu 
olacaktlr. Dtizeni bozucu davram~ta bulunan i~yi idarenin istemi dogrultusunda Ytiklenici 
tarafmdan yah~tmlmayacaktlr. 

17. 	 Yuklenici Ylklm konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her ttirlil belgeyi temin etmekle 
yiiktimltidtir. 

18. 	 Ytiklenicinin taahhtit etmi~ oldugu makine ve personel Ylklm stiresince Ylklm mahallinde ve 
her Ylklm ekibinde hazlr bulundurulacaktlr. 

19. 	 Ylkdacak klslmlar Ylkllmadan once ve Ylklm sonrasmda bol su ile slk slk lslatllacak ve toz 
kalkmamasl iyin gerekli tedbirler ahnacaktlr. 

20. 	 Ytiklenici, ylklm esnasmda ortaya ylkan toz ve dumamn etrafa dagdmamasl ve rahatslzhk 
vermemesi iyin her Ylklm yerinde bir adet su tankeri bulunduracak Ylklm ve yilkleme 
esnasmda sulama yapdacaktlr. 

21. 	 Enkaz malzemenin kaldmlmasl, nakliyesi, soktim, doktim, hurda malzemenin aYlklanmasl 
gibi i~lemler iyin aynca bir bedel odenmeyecektir. 

22. Kamu kurumlannm ta~mlr ve ta~lnmaz yonetmeliklerine uygun olarak sokmti~ oldugu 
malzemelerden Ytiklenici hiybir talepte bulunamaz. 

23. 	 Enkaz ve molozlar uygun bir yere (belediyenin gosterdigi yere) nakledilecektir. Ytiklenici 
bunun iyin ayn bir ticret talep etmeyecektir.e 	 24. Onceden ongoriilemeyen, i~le ilgili Ylklm, hafriyat i~leri ve zorluklar iyin yliklenici ek bir 
bedel talep edemeyecektir. 

25. 	 Ytiklenici, zarar verdigi (tesisat, ~ebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini odemek 
zorundadlr. 

Ylklm slrasmda ortaya ylkan ve kullamml Ytiklenici tarafmdan mtimktin olmayanlkendi 
tasarrufunda kullanmak istemedigi Ylklm ve soklim artlgl malzemeleri ve enkaz paryalanm 
idare veya Belediye tarafmdan belirlenen yerlere ya da ozel doktim sahalanna naklederek 
dokecektir. Bu i~lem i<;in aynca bir bedel odenmeyecektir. 

26. Ylkllan yapldan <;lkan her ttirlti moloz ta~marak gottiriilecek ve Ylklm yeri temiz bir ~ekilde 
btraktiacaktlr. 

Ylklm i~leri esnasmda degerli bir e~yaya veya tarihi esere rastlandlgl takdirde idareye teslim27. 
edilecektir. 

Yer tesliminden sonra on gun i<;erisinde All Risk sigortasl ve yliklenici tarafmdan28. 
hazlrlanan i~ programl idareye teslim edilecektir. 

Ylklmla ilgili <;ah~malar yliklenici tarafmdan gorevlendirilmi~ ehil ki~i gozetimi altmda29. 
planlamp, yiiriitillecektir. 

<;evre yapllara herhangi bir zarar gelmesi halinde Yuklenici firma direk sorumlu olacaktlr.
30.e Her tUrlu hurda (betondan ylkan hurda demir dahil) Yuklenicinin tasarrufundadtr. .31. 
Enkaz malzemenin kaldmlmasl iyin nakliye ve dokum gibi aynca bir bedel odenmeyecektlr.32. ..., 	 aY 

~ Al~- ..so"tti'ior

(;"lb.. 	T.e..ht\-I.l~l"'''''''; 



Tarih: 17.09.2020 

Sayra No 

YAKLA~IK MALiYET iCMALi 
(Pursantajiar) 

i~in Ad,: AYDIN iLi EFELER IL<;:ESi YAHYA KEMAL BEYATLI iLKOKULU,NAHiT MENTESE 
ORTAOKULU VE iNCiRLioVA IL<;:ESi HORMOS A Y AYDIN iLKOKULU YIKIM iSi 

GENELicMAL 
Sira 
No 

Grup Kodu Tamml Pursantajl 

1 01 IN~AAT 0,000000 

2 02 MAKINA TES1SATi 0,000000 

3 03 ELEKTR1K 0,000000 

TopJam 0,00 

£.~ 
) 

e ~ 
Elektrik Teknisyeni in~aat Miihendisi 

Ahmet HUNUK 

iI Milli Egitim Miidiir Yrd. 


OLUR 

.. ... ..1 ...... .12020 


Seyfullah OKUMU~ 


il MiIli Egitim Miidiiril 


• 
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MAHAL LisTESi 

hin Ad.: AYDI:-I iLi EFELER iU;:ESi YAHYA KEMAL BEYATLI iLK OKULU -NAHiT MEi\TE~E ORTAOKULl' 
VE iNCiRLioVA iLCESi HlrRMlrS AYAYDIN iLKOKllLU "'KIM i~i 

OI.OI.OI-iN~AAT/YAHYA KEMAI" BEYATLI ORTAOKliLUIANA BiNA YIKIM BEDELi 

77.100.10 14 Her liirlii ah~Kp (a1l sokiilmesi. 

BOIiim A~lklam. 

ICAT! SOKUMUNDE 

77.100.1017 Her liirlo. sac, p"c, (inko \'b. )'aAmur oh•• u sijkiilm~i 

Boliim A£lklama 

IOLUKTA 

77.100.1041 Aliimin)'um "f' PVC dtn )'.pdan hu IUrfit bpi \'e ptncen do.ram.slmn stikiilmf'Si 

• 
Bolum A~lklama 

PENCERE SOKUMUNDE 

PEN CERE SOKUMDNDE 

PVC BOLME SDKUNDE 

PVC OOLME SOKUMONDE 

PVCKAPI 

SINIF KAPILARINDA 
-- -----------------_. _---

77.100.1051 DEMiR CAMEKANIN SOKULMESi 

Boliim A~lkI.ma 

DEMIR KAPILARDA 

DEMIR KAPIDA 

DEMlR KAPJDA 

DEMiR KAPIDA 

DEMlR KAPIDA 
------ - ----------- - ---- - -- - ---

77.100.1057 SAC KAPI KASASI SOKULMESi 

Bolum A£lklama 

IKAPlKASASISOKUNnlNDE 

KGMJI8.185 PA TLA VICI MADDE KULL\NMADAN DEMiRLi VE DEMiRSiz BETOl'O iNSAA TIN Y/KILMASI 

• 

, 

Boliim AClklama 

BINA UZUN DUV ARLARDA 

BINA KlSA DUV ARLARDA 

BINA iel ARA DUVARLARDA 

YARIM BODRUM KATTA 

VARIM BODRUM KAT ARA DUVARLARDA 

TEMELDE 

ZEMIN TlulLiYESINDE 

I.KAT TABL/YEDE -
MINHA PEN CERE 

MiNHA PENCERE 

MlNHAKAPI 

KG~tJ18.186 DEMiRLi BETON INSAA TIN YIKILMASINDAN elKAN DEMiRLERiN A YRILMASI 

Ac,k1ama 

(IKAN iNSAA T DEMiR! A YIKLAMADA 

01.01.02-IN~AATfYAHYA KEMAL BEY ATLI ORTAOKliLU/ANA BiNA HURDA BEDELi 

HURDACATI. . ' ..
KERESTESi In,... Ylklmmda H'/nya stiklmllnden eld~ eddtn fatlntn kuestt" hurda bedt"hdlr. 

SOliim A£lklama 

Immha KERESTEDE 

HURDA 
in$aal ),Iklmtnda ,'('/"ty. stiklimlindtn tide edilen dtmirin hurd.. bt"dt"lidir. 

DEMIR 

SOlum A~,k1.m. 

MiNHA DEMIR KAPI PENCERE 

MTh'HA SAC KASA 

MiNHA DONATI DEMiRiNDE 

~tAl, 
Sayfa 1112 ~ 
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MAHAL LisTESi 

i~in Ad,: AYDIN iLi EHLER iU;:ESi YAHYA KEMAL nEYATU iLK OKULlI-NAHiT MENTE1;iE ORTAOKULU 
VE iNCiRLioVA iLCESi HfiRMOS AYAYDIN iLKOKULU Y1KIM isi 

HlfRDA pvc in$aat ,.'Ilonnnda \'~/\'~ya sOkiimiind~n elde edilen pvc nin hurd. btdelidir. 

Boliim~ A';lkJama 
Jinha PVC HURDASINDA 

OJ.OJ.OJ-iN1;iAATfY AHYA KE1\'IAL BEYATU ORTAOKULUIEK niNA YIKIM nEDELi 

77.100.11J.l1 Aliimin)'IIID \'f' pvc den yapdan her ttirlii kaPI \'t" p<'D('tre dol,ramasmln sekiilmfSi 

PENCERE SOKOMUNDE 

KAPILARDA 

A~lklama 

77.100.1042 Her 16rlii demir (kapl. prnrerf'. camek:.in. kork.lluk. parmakJ.k. SAt' kaPI kasas. , ·b.) imalatlQ sokillmesi 

BolUm A~lkJam8 

lKAPIDA 

77.100.1057 SAC K,\PI K,\SASI SOKfrLMEsi 

• 
Af;lklamaI Boliim IKAPILA~A : 

77.100.1059 (,ATI ORTUSU ALTINDAKi KAPL..\~IA TAHTASININ SOKULMESi 

BOIum A£lklama 
IGATI SOKOMUNDE 

KGMJl8.185 PATLA\:"(CI MADDE KULLANMADAN DEMiRLJ VE DEMiRSiz BETON JN~AAnN YIKILMASI 

Siiliim A.£!k1ama 
ITEMEL VE TRETUARDA 

KGM/IB.186 DOliRLi BETON iN~AATIN VIKILMASrNDAN (,IKAN DEMIRLERiN A VRILMASI 

DEMIR DONA TfNIN A YRILMASINDA 

Ac,klama 

• 
Biiliim 

YIKlMDA 

MTh.'HA PEl';CERE 

MiNHAKAPI 

A~lkl.. m. 

- -

OZ.PREFABR PREFABRiK DUVAR VIKIMI 
lKVIK. 

o1.0 I.04-i N1;iAATfYAHYA KEMAL BEYATU ORTAOKlJLU/EK BiNA HURDA BEDELi 

~~~:T~~rl in$aRt yd••mlnd" velveya stikiimiinden etde tdilen taunID kereste hurda btdelidir. 

Soliim A£lklama 

\r-.IiNHA KERESTEDE 

HURDA 
inpa1llklm,ndl "ej"tll slJklimiinden tldt tdilen demirin hurda btdelidir. 

DEMiR 

BOIum A~,k1ama 

MiNHA DEMiR DONATlDA 

MiNHA DEMiR KAPI VE PENCERELERDE 

MTh'HA SAC KASA 

HURDAPVC in$aAt llklmmda ,·el,·tla sokilmUnden ddr editen PVC nin hurda btdelidir. 

Af,klama 
MI1\'HA PVC HURD ADA 

MTh'HA ASMA TA V AN 

OI.02.01-iN1;iAATfNAHiT MENTE1;iE ORTAOKlJUJlBiNA YIKIM BEDELi 

77.100.1014 IIrr Curtii ah$ap <"all stikalmrsl. 

Boliim As.,k1ama 

~~') At Sayfa 2/12 
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MAHAL LisTESi 

i~in Ad,: AYDlI\' iLl EHLER i L(:ESi YAHYA KEMAL BEYATLI iLK OKlJLlJ -~AHiT MENTl:SE ORTAOKLILLI 
VE iNciRLIovA iLCESi HliRMliS AYA YOIN iLKOKLILU YIKIM lSi 

jTUM OKUL (ATISINDA 

77.100.1017 Her (Urli t sac, p\'C, 'iinko , ·b. ~'a~nUlr olutu ,ijkiilme5i 

TiJM OKUL BiNA (ATISINDA 

Arlklama 

77. 100.1040 AliiminYIIDI, sac. al(,lpanel, ':tJytinli. cam),linii \'b. um" Inan sikiUmesi 

Boliim A~lkI.ma 

PVC r\SZ\.-tA TAVANLARTN SOKOMUNOE 


ALlloriNYlP.\.i AS~'1A TAVAN sOKmruND£ 


ALiJl\liNYUM ASMA TAVAN SOKUMUNDE 


ALUMiNYUM ASMA TAVAN SOKUMDNDE 


ALUMiNYUM ASMA TAVAN SOKOMlJNDE 


TA~ YUNU ASMA T A VAN SOKOMUNDE 


• 77.100.1041 AliiminYlim lo't PVC den yapdan her tUrlii kaPI "f penceR dolnrma!IDln Miktilmcsi 

Bolum A~lklam8 

1251175 PVC PENCERE 

1150'175 PVC PE:>;CERE 

90140 PVC PENCERE , 

1551175 PVC PENCERE 

130''175 PVC PE:>;CERE 

415/ 180 PVC PENCERE 

1751175 PVC PEN CERE 

2551175 PVC PEN CERE 

150140 PVC PENCERE 

95'40 PVC PENCERE 

90'210+50 PVC KAPI 

270'260 PVC C AMEKAN+KAPI 

340'260 PVC CAMEKAN+KAPI 

500'290 PVC CAMEKAN+KAPI 

215!175 PVC PENCERE 

130/280 ALUMfNYUM KAPI 

77.100.1042 Her furtO demir (bpI. pencere, camekan. korkuhrk. parmakbk, sac bpI kasasl vb.) imalahn siikUlmni 

Biilum A~lklama 

DEMiR PROFiL KAPILARIN SOKlJMUNDE 

DEMiR PROFiL KAPILARIN SOKlJMUNDE 

• DEMiR PROflL KAPlLARIN sOKtAn)NDE 

PENCERE KORKULVGU SOKlJMUNDE 

~IERDiVEN KORKULUKLARlNlN SUKUMlJNDE 
- - - - - - ------------ 

77.IOO.lO~7 SAC KAPI KASASI SOKULMESi 

AClklama 

OKUL BINASI SAC KAPI KASALARININ SOKUMUNDE 

KGMJI8.18~ PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMiRLi VI: DEMIRSiz BETON iN~AATIN YIKILl\IASI 

Bolum A.£lklama 

IvIKIMDA 

KGMJI8.186 DEMIRLI BETON i:>;$AATIN YIKIUIASINDAN (lKAN DEMiRLERiN AYRILMASI 

Biiliim A~lklam. 

ITu\IOKUL-BiNASINDA 

OI.02.02-iN~AATINAHiT MENTESE ORTAOKULU/BINA HURDA BEDELl 

~~:~;T~~rl in,••• YlktmlPda ve/.,,'rya !okiimUnden elde tdilen (,I. mID kerntr hurda brdelidir. 

A~lklama 

MtNHA (au Kerestesi Hurda Bedeli 

M~1 Al Sayfa 3/12 
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MAHAL LisTESi 

i~iD Ad" AYDIN ILi EFELER iLCESi YAHYA KEMAL BEYATLI iLK OKliLU -NAHiT MENTE!)E ORTAOKllLU 
VE iNCiRLioVA iLCESi IIll RMOS A YA YDIN iLKOKULU YIKIM i!)i 

H(~ RDA 

DEMiR 
inlfJl"t ~' lklmlRda n!\'eyft sokiimlindf'n ddt rdilrn dtmirin hurda bffirlidir. 

--
Bolum 

- ----~-

AClklama 
Mii'.1-IA YIJ.amdan eldl! cdilen dl!"mir bcdeli 

~fiNH.A" Sokulcrck eld~ edilen profil dcmir bedcli 

Mi NHA sokulcrck cldc edilen sac kapl kasalanndan I;lkan demir bcdcli 

HURDA pvc inifUI )'lklmmdll. n/",.ya niknmilndt>n ride Nilen PVC nin hurda bedtlidir. 

MiNHA Ylktmda eldc cdilcn PVC fiyatl 
A~lklama 

OI.03.01-iN!)AA TIHURMUS A YAYDIN ILKOKULlIfBiNA YIKIM BEDELi 

77.100.1014 Hff lilrla ah,ap (,al' 5i)kiilmcsi. 

• 
Bolum 

77.100.1017 

ICATI SDKOMUNDE 

Her UtrliJ, sac, pvc, ('inko "b. YA~mnr OIIl~1I s6killmt'si 

Aflklama 

BOlum A£lklama 
IOLVKTA 

77.100.1041 Alilminyum "r PVC den yapdan her t6rin kaPI vt" penc,.... dol-ramaslnm stikUlmesi 

BolUm 
PENCERESOKONnlNDE 

KAPI SUKONnlNDE 

PVC CAMEKANDA 

Apklama 

------

77.100.1042 Htr Clirlii demir (Mpl, ptnctre. camtkan, korkuluk. parmakJlk. Slie bpI kasasl \'b.) imalatm stikulmesi 

Bolum A~lklam. 

IDEMlR KAPILARDA 

77.100.10;;7 SAC KAPI KASASI SOKiiLMESi 

Bolum A£lklama 
jKAPI KASASI SUKOMONDE 

• KGMIIS.IS5 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMiRLi VE DEMIRSiz BETON iNSAATIN YrKlLMASI 

BOliim A~lklama 

BlNA UZUN DUV ARLARDA 

BlNA KlSA DUVARLARDA 

I TEMELDE 

KAT TABLiYELERDE 

MiNHA PEIolCERE 
-

MiNHAKAPI 

KGl\UIS.IS6 DEMiRLi BETON iNSAATIN YIKILMASINDAN CIKAN DEMiRLERiN AYRILMASI 

AClklama 

CIKAN iNSAA T DEMIR! A YIKLAMADA 

o1.03.02-iN!)AATIHiiRMflS AYA YDIN iLKOKlILUfBiNA HURDA BEDELi 

~~~~T~~TI inpII' )'I'ummda \'e/n"~'a sOkUmiindrn tide edileR (ahnm kert"stt" burda ~tlidir. 

Bolum A£lklama 
IMiNHA TOM <;'ATIDA 

HURDA in,8ft. ),Iklmmda n.J\,tya slikilmiindtn eldt' ~ilf'n demirin hurda Mdriidir. 
DEMiR 

BOIiim 
MlNHA DEMiR KAPI VE KORKULUKLARDA 

MiNHA SAC KASALARDA 

MINHA INSAT DONATISINDA 

I 
AClklama J 

I 

I 

~ 
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MAHAL LisTESi 

hiD Ad,: AYDIN iLi EHLER iLCESi YAHYA KEMAL DEYATLI iLK OKlJLll-NAHiT MENTE~E ORTAOKlJLU 
VE iNCiRLioVA iLCESi HORMOS AYAYDIN iLKOKULV YIKIM iSi 

IMlNHA KAl\'TiN 

HURD,\ pvc in~at ),lklmlDdt vr/"'~~'R siikiimunden tide wilen PVC Din hurd. bedtlidir. 

J\~lk'8ma 

MINHA TOM PEl\CERE VE KOR KASALARINDA 

02.01-MAKiNA TESisATINAHY A KUIAL BEYATU iLKOKlJLlJ SQKUM BEDELi 

25.202.1109-D Demonl.J .tmosr("r kon~triik'iyon baslO('mda kalr yaklth su'ak '" ii~tic:i ttlik malztmf'dtn (kaynakll) kltlorirer luIun. (240.000 kul/h) 280 kw 

A~lklama 

Kazan dairt!sindcki Kalorifer kazarun ~kumu 

25.208.1301-D Demont.SonIU7. vidah. kGmilr vt ('urn( k,ned••ul tt~ralt komiir Itt(:l 100 kgIh 

BolUm A5,klama 

25.225.1104-D Demont.D6kme dilimli doz sauhh U 5trisj radyalor 160/500 mm. (TS EN' 442-1) 

Atlkl.ma 
Tum kallarrlaKiradY8lorlc..Tin siH.:iimii 

2~.22~.302S-D DtmOnl.Pantl nod)','or (lip 22) 1100 

Ana SJruOardaki panel radyatorlerin sokumO 

A~lklama 

2S.300.II02·D Dtmonl.Diki,li "ida', (tlik bom J/4" 20 mm. dl$ cap 26.9/2.60 man$On,uz a~1f11k 1~7 kglm 

BOIum A£lklama 
Kalorifcr boruhmn sokumo 

25.300.1103-D Dt-mont.Diki,li vidah (elik boru , .. 25 mm, dl$ up 33,7/3,20 man,onsuz. allrt.k 2.43 k';m 

HOIUm A£lklama 
!KalOriftr boNlann ,okiJmiJ 

25.300.110S-D Dt-rnont.Diki,li "idah (elik boru I 1(2" 40 rnm. d" cap 48.3/3.20 man,onsuz. al:lr'tlk 3,60 kg/m 

• I Bolum I A~lkI.ma 
Kalorifer borulann sOkOmu 

25.300.1106-D Dtmonl.Diki,1i "ida" (tlik boru 2" ~O mm, dl, up 60.3/3.60 man,onsuz. aluilk 5.10 kg/m 

Bolum A£'kI~ma1Kalorifer boNI.nn sokumO 

48.690.1003 Kaloriftr K.ZIIOI-V.k.1 Tank.! Kondms Dtpo.!U1 Boyler Hidroforgibi T~si,.t Malumtltrinin Kaynalda Sliktiilmtsi 

Atlkl.ma 
<;0811 katrndaki imbisat \'C duman kanalrn sbkOmu 

02.02-MAKiNA TESiSATINAHYA KEMAL BEYATLI iLKOKULU HURDA BEDELi 

DEMiR 
Klllioriftr HaUl Dtmir boru malze-mt bf'dtli 

BORU 

Boliim A£lklama 

IMiNHA 

oOKUM 
DOlunt Demir R.d),llIor Hurda Malumt Ikdtli 

RADYATOR 

Bolum A~lklama 

k1TNHA 

DUMAN 
KANAL/· 
iMBisAT 

Kaloriftr KaURI Dum.n Kanah \'t imbis.' dtposu hurd. ma1ztmt btdtli 

~ Af~ ~\ 
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MAHAL LisTESi 

iJin Ad.: AYDIN iLi EFELER iL(:ESi YAHYA KEMAL OEYATLI iLK OKULlJ-i"AHiT MENTESE ORTAOKULU 
VE iNciRLioVA iL(:ESi HORMOS AYAYDIN iLKOKULlJ YIKIM lSi 

ApklamaI=BolUm IMINHA 

K.KAZ·\N VE 
STOKER 2SO.000 I\:ul/h Kalorifer Kazan. n Sloke-rin Hurd. ~lalzrm(' Bedeli 

Bolum A£lklama 
!MiNHA 

fj-\NEL 
Ana slnlfmdaki tijm panel radyalUr Hurda !\lalzeme Bflieli 

R ·\OYATOR 

Bolum A~.k1am.~~A 
02.03-MAKiNA TESiSATllNAHiT MENTESE ORTAOKLILU SOKUM OEDELI 

2~.ISO.1204-D Dcmonl.~.OO m3 prizmalik modiiler paslanmaz fclik su deposu 

• 
AClklama 

Bodrum kaltaki (emu su dl.:posuoun soLiirnii 

2S.160.2204-D DemoDI.Ot'bi:IO-30 m31h. baslQl;:60-90 mss, iki pODipah dii,ey miUi r~kans kon\'ertUrtli. hidrofor 

A~,klama 

Bodrum kattaki hidrofor ve ekipmanlannm sokumu 

25.202.1111-D ~monl.3 atrnosfn- konslrUksiyon baslRcmda katl yaklth slC:ak 511 Ur.tici (elik malumeden (kaynaklt) kaloriftr bUn! (300.000 kcaVh) 350 kw 

A~.kI.ma 

Ka7..an dairesindelci Kalorifer KazaRln sOkumo 

2~.208.1301-D Dfmont.Sonsuz ,-idah, kiimiir \ 'e dirufklMclh Gulagarall komilr aUcl 100 kglh 

Ac,k1ama 

Kazan daircsindcki Sonsuz ,;dah "arnOT aHcmm sokOmO 

25.225.II04-D Dfmont.Dlikme dilimli dOz ,atlhh B strisi ndyallir 160/500 mm. (TS EN 442·1) 

As,klama 

Tiim katlardaki dokme dilimli radyatorlain sokfunu 

e 25.255.2004·0 Oemont.lOO It.(tlikten atmosfery kapah dtli$f.bilir diyaframh lenlt$me dtposu 

Ac,klama 

HidrofoT hatllndaki genle~me tankln sokumu 

25.300.1102-0 Demont.Dikifli \'idah (elik bonl 3/4" 20 rom, dl$ cap 26,912.60 man$onsuz aiu11k 1..57 kglm 

Wliim A£lklam. 
llUtlorifer borulann sOkumu 

25.300.1103-0 Demoot.Diki,li \ 'idah (elik boru I" 25 mm, dl$ cap 33.713.20 man$onsuz aA.nilk 2,43 kglm 

Bolum A£.k1ama 
!KalOrifer borulann sakumu 

25.300.II05-D Oemont.Diki$1i "idah (elik boru I 1/2" 40 mOl, dl$ cap 48.3/3,20 man,onsuz aRuilk 3,60 kglm 

Bolum A£.k1ama 

ka'Orifer borulann sokOmu 

25.300.1106-0 Demont.Diki,li vidah ~elik boru 2" SO mm. dl' cap 60,3/3.60 man$onslI% atu11k 5,10 kg/m 

Bolum A£.klama 
!KalOrifer borulann sakumO 

h fi· 
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MAHAL LisTESi 

i~in Alh: AYDIN iLi EFELER iL<,:ESi YAHYA KEMAL BEYATLI iLK OKULU -NAHiT MENTE~E ORTAOKlJLU 
VE iNCiRLioVA iL<,:ESi HURMUS AYAYDIN iLKOKliLli YIKIM i1)i 

2!,.300.1406-0 De-mont.Dikh:li gah'anizli (elik boru 2" 850 ortalama dl$ tap 60,3/J.6!5 mm 

Yangm lesisatl borulann sokumu 

A~lklama 

25.320.2302-D Demont.50 0 mm p~ 10-16. Gl;"dni pilo: diikil.m. kiiresi dolu paslanma7. (eliklen. tam g~i,li. paslanmaz (eliktt"n \'e)'a Ie-non taba" yay takvi)'f'li rontah. iki par(ah, nan~h kiirHf'1 "ana 

Kalorirer hattmdaki Kuresel \'anaJann sokumu 

'\~lkI.ma 

2!\.320.2303-D Demonl.65 (:) mm PN 10-16. Gih'dHi pik dakiim, kiirHi dolu pashmmaz (elikte-n. tam g~i,li. paslanmaz (emden \'eya tenon labak yay takviytli ('ontah, iki par(ah, nan.,h kUr~1 vana 

AClklama 

Kalorifer hattmdaki Kuresel \'nalann sokilmu 

•
25.350.3007-0 D('monl.~e:i~ken dt"Virii (frtuns kon\'trtorliJ )b:la... Rotorlu sirkOlasyon pompasl (12-17) m31b (3 - S) m.u 


AClklama 

Kazan dairc.",indcki sirkulasyon pompalann sok-umu 

2~.360.1 JOI-D Demonl.Dt>bisi 2.0-6,0 m31b, baslOcl 3.Q..6.0 mss dalg.( tip drt>naj pompa51 

AClkJama 

Kazan dairesindcki dalgl~ pompa"m sbkumu 

2~,700.1201-D Demont.Dn2~ 20m TS EN 671·1 nomllarmda Uipli modt>1 )'Rngln dolabl 

Atlklama 

Tum kallardaki Yangln dolaplann sokumu 

48.690.1003 Kalorirer KaZAn..Yaklt Tank. Kondens Deposu Boyter Hidroror gibi TeesiSiI Malztmelerinin Kaynalda SVkiilmrsi 

Holiim }s.lklama~bisat deponun sokUmiJ 

02.04-MAKlNA TESiSATlfNAHiT MENTE~E ORTAOKULli Hl1RDA BEDELi 

DEMiR 
Kalorirer H.UI Demir boru malume bedt>li 

BORU 

Bolum A.£lklamaI~NHA

• DOKUM 
Dokme Demir Radyator Hurda Malzeme Bedeli 

RADYATOR 

Boliim A.£lklama 

IMiNHA 

HiDROFOR tki Pompah DIi,e,' MiUi Olomalik Hidrofor Paketi Burda Btileti 

BOIum A.£lklama 

IM'NHA 

iMBisATVE. . 
BACA Imbrsat deposu \'e Oilman kanah Hurda ~1alzeme Bedeli 

Biilum A.£Iklomo 

!MiNHA 

KAZANVE 
Kalorifer K8ZAm ve Stoker Murda Maizeme Bf'dfti 

STOKER 

Boliim A.£lklama 

!Mh\'HA 

MODULER 
5 m3 Prizmalik Modukr Su Deposu Hurda Bedeli 

DEPO 

Bolum A.£,kJama 

IMn-.'HA 

~t! Ar 
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MAHAL LisTESi 

i~in Ad,: AYDIN iLi EFELER iLCESi YAHYA KEMAL BEYATLI iLK OKULU -NAHIT MENTESE ORTAOKULU 
VE iNCiRLioVA ILCESi HfiRMOS AYA YDIN iLKOKLJLU YIKIM iSi 

POMPA Sirkiila,yon Pomp8~K.V.n8Iar Hurda Malumc BOOeH 

Bolum A~,klama 

!MiNH" 
YANGIN 
DOLABI 

20 All Uk llipla modtl yangm dolab. hurd. bedeli (Tiip ~'oklur) 

Bolum A£,klama~INHA 
02.05-MAKiNA TEsisATIIH(lR~I(jS A Y AYDIN iLKOKULU SOKOM BEDELi 

25.202.II08-D Demont.3 atmosrer konslriikJiyon basmcanda kRill ~'akllh lacak 511 iirrlici f;elik malumedro (kaynakil) kalorifer kaURi (210.000 kcallh) 2-45 "". 

Kv..an dairesindeki Kalorifer KazaRln sokumu 

Aclldama 

• 25.208.1301~D Demonl.Sonsuz vidah. kiimiir ve ciirufklncdl tizrllZgarah ktimiir allCI JOO kglh 

Apklama 

Kazan dairesindcki sonsuz vidal! komur aHemm sbkilmiJ 

2S.225.1I04-D Demont.D6kme dilimli dUZ,S8hhh Bserisi radyattir 160/500 mm. (TS EN 442--1) 

Tum birimlerdd.:i OOliim Radyatork-rin sOkfunil 

A~'k1ama 

25.300.II01~D Demonl.Diki,li ("ik boru. vidah. 112" 15 mm. dl, cap 21.312,60 man,onsuz. a.lrilk 1.22 kglm 

AClklama 
TOm mahallrrdeki kaloriter borulann sbkomU 

25.300.1103--D Drmonl.Diki,li , 'idah (elik boru I" 25 mm, dl, npll,71l,20 mllD$Onsuz a~lrilk 2.4l ~m 

Ac,klama 
TOm mahallerdeki kalorifer borulann sokomo 

25.300.1106-0 Demonl.Diki,l; , ·ida" (dik boro 2" 50 mm, dl, cap 60.lfl~60 man'ODSUZ al,lrilk 5.10 kJtIm 

• 
Ac,klama 

Tum mahallerdeki kalorifer borulann st)kUmu 

25.300.1107·0 Demont.Diki,li ,'idah (elik bON 21/2" 65 mm, dl, cap 76.1/l.60 man,oDsuzaR,ni.k 6,54 kglm 

AClklama 

Tum mahallerdeki kalorifer borulann sol-umu 

25.300.140..0 Demonl.Oiki,li galnnizli ~dik boru 2" 850 ort.llma dl, ~ap 60,313,65 mm 

Ac,k1ama 
Yangm tesisatlndaki borunun sokUmu 

48.690.1003 Kalorifer Kazant-V.ktt Tankl Kondens Oeposu Boyler Hidroror gibi Teesint Matzemelerinin Kaynakla SfikHlme.si 

Call kall imbisat ve su deposunun sokumO-par~a1anmasl 

Ac,k1ama 

02.06-MAKiNA TESisATUHURMUS A YAYDIN iLKOKULU HURDA BEDELi 

DEMiR 
Kalorirer Halh Demir boru malzeme bedeli 

BORl1 

Bolum A£,k1ama!~til\'HA 
OOKOM 

Diikmr Demir Radyalor Hurda :\blumr Bedeli 
RADYATOR 

A£,k1ama

~'T1 ~p H· 
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MAHAL LisTESi 

i~in Adl: AYDIN ILi EFELER iL<;:ESi YAHYA KEMAL BEYATLI iLK OKliLli -NAHiT MENTESE ORTAOKULU 
VE iNCIRLiOVA IL<;:ESI HURMUSAYAYDIN iLKOKULlJ YIKIM lSi 

lMtNHA 

GALVANizLi . 
BORU Yang," I-hull Gah'anizh Boru Hurda ~1a'zeme 8rdeli 

Boliim A£lklama!~liNHA 
IMBISAT
DU~L\N imbisat-Ouman Kanah-Su Deposu Hurd. Matnmt Bt"deli 
~A.I .l 

B~ A~lklam. 

I 

K.KAZANI
200.000Kcallh OKS Kalorifer Kaunl ve Stoker Hurd. Malzemt Bedfti 

STOKER 

BOIum A.£lklama!~IINHA 

• 03.01-ELEKTRiK/YAHYA KEi\'lAL BEYATLI iLKOKULU SOKUM BEDELl 

35,100.6~0J-D Demonl.Giimmelip .ac lablo 0.20-0.30 m2. (IS en 61439-112 ) 

A~lklam. 

Koridorlardaki kat panolan. 

35.140.2507-D Demont.Kul'lunsuz p'·c izolfli kabloyla beslemf' hath J.I.~ mm2 N\,V (NYM) 

Apklama 
Bodrum kat ve kazan dairesi aydmJatma lesisatl . 

35.140.2508-D Demont.Kullunsuz p\'C iwleli kabloyt. besleme hatI13-2.S mm2 NVV (NYM) 

AClklama 

Kazan dairesi, Kazan testsalmda kullamlan kablolaf. 

3!U70.720l-D Demont.Tip 11-1"40 w. plexie1at flOretsn annsUlr 

AClklama 
Anaokulu binasmda kullamlan armatGner. 

35.170.7204~D Demont.Tip tl~2·40 'l.• plexiglas Oores.n .nnatur 

e Atlklama 

Okul binasl slnlflar ve odalarda. kuliaOilan armatOrter . 

03.02-ELEKTRiKIYAHYA KEMAL BEYATLI iLKOKULU HURDA BEDELl 
HURDA 
ANTiGRON HURDA ANTiGRON KABLO 
KA,BI.O 

~ A.£lklama 

I 

HURDA DKP DKP SACTAN YAPILMI$ HURDA MALZEME 
SAC 

Bolum A.£lklama 

!r-IiNHA 

03.03-ELEKTRlKlNAHiT MENTEl;iE ORTAOKULU SOKUM BEDELi 

3~.100.6~0J.D Demonl.Gomme lip sac lablo 0.20-0.30 m2. (IS en 61439-112) 

A~lkI.ma 

Koridoriardaki kat panotan. 

3~.100.6~0S-D Demonl.Gijmmelip .ac lablo 0.40-0.50 m2. (I. en 61439-112) 

Boliim As.lklama!Bin. ana panosu. 

/1 
 AJ- ~ 
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MAHAL LisTESi 

hin Alh: AYDIN iLi EFELER iLCESi YAHYA KEMAL BEYATLI iLK OKlILlI-NAHiT MENTESE ORTAOKlILlI 
VE iNCiRLioVA iLCESi HlJRl\IUS A YAYDIN iLKOKlILlI YIKIM iSi 

3S.140.2507-D DeRlont.Ku",un~uz pn aoltli kabloyla be-sleHlt hatll 3"1 .5 mml NVV (NYM) 

Kazan daircsi aydtnlatma Icsisatl . 

.\(,kl.ma 

35.140.2508-D Demonl.Ku.,unsliz pH il.oleli kabloyla besleme hattl J""2.5 mnl2 NVV (~YM) 

Kazan dairesi priz vc aydmlatma lcsisatl. 

Apklama 

35.140.2514-D Demon(.Ku",un~uz Pl't izoltli kIIbloyla besltme baII14"2.5 mm2 R)'Dl 

AClklama 

Kv..an dair~sindeki sirkillasyon pompalanmn beslcmcsi 

• 35.140.2515-0 Demon(.Ku~unsUl pvc rLoleli bblo),la bHltme hattl4 f1 4 mm2 nym 

AClklama 
Kazan panosu bcslant: kablosu . 

35.140.3191-D D<mont.lk. ),<nlll kabkl.kolon "f bosl.m< holt, 3'35+16 mm2 nn (TS fEe 60502-I+AI) 

Bolum A~Ik1ama 

lAna pano bcskme koblo,u. 

35.170.7102-D Ikmonl.Dckor~lItifama~h asma Ca"an armatiirii: a.y4- 4xlS w 

Bolum A£,klama 
Izemin kat ,,",rve odalarda. 

3S.170.710l-D Demonl.Dekoratif ama~h asma tavan annaliirii: aty8- hiS " . 

Bolum A.£,kJama 
!Zc:min k.ttaki odalar. 

3S.170.720l-D Dtmont.Tip 11-1 *40 w. pluiglas fttiresan annatur 

Boliim A~lkJama 

• 
Smlflar ve koridorlarda . 

35.7!\o.lS02-D ~mont.Aklif)·akslam. ucu onalama uyaram yolu dl" 30-40 mt 

A~,kJama 

<;audaki paratoner direginde, 

35.750.1600 Cllt, direA;i (aklifyakslamll ucu i~in) 

Boliim Ie.lido 

A.£lklama 

35.750.2001-D Demont.(ah ihata ve indinne ile.keni 50 mm2 elektrolilik baktr ilfotken 

AClkJama 
Paratoner direginden be~e zcmininc. 

OJ.04-ELEKTRIKlNAHiT MENTESE ORTAOKlILlI HURDA BEDELi 
HURDA 
ANTiGRON HURDA ANTiGRON KABW 
KABI.O 

~ ApkJama 
I 

HURDA 
HURD,\ BAKlR MALZEME 

BAKIR 

t BOIiim ApkJama 

IMi:"\'HA 
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MAHAL LisTESi 

hin Ad" AYDIN iLi EFELER iL(:ESi YAHYA KEMAL BEYATLI iLK OKULU -NMIiT ;\IEl'TESE ORTAOKULlJ 
VE iNCiRLioVA iL(:ESi HURMUS A YAYDIN iLKOKULU YIKIM iSi 

~~~DA DKP DKP SACTAN YAPILMIS HURDA MALZDIE 

Boliim A'ilklama 

!MfNl-J,\ 

HURDA 
ENERli HURDA YERALTI ENERJi KABLOSl! 

(~!~~s.:: 
!MfNHA 

A~lklama 

:~:~A GLV. PARATONER DiREGi HURDA MALZEME BEDELi 

Bolum A~lklama 

!MiNliA 

03.05-ELEKTRiKfHi'lR'liis A YAYDIN iLKOKULU SOKi'lM BEDELl 


35.100.6502-D Denl.nI.G...me tip sac tabla 0.10·0.20 m2. (IS en 61439·112 ) 


• A£lklamaI Boliim 

3!i.140.2S07-D Demont.Kullunsuz p"c noleli kabloyla bHltm~ haul 3"1.5 mm2 NVV (NYM) 

Boliim ApklamaIKaJo.an dairesi. 

35.140.2513-0 DtmOnl,Kul'lunsuz P"c izol~i kabloyla bHleme ha!114· •.S mm2 nym 

BOIiim A£lklam. IKazan daircsi 

35.140.2514-D Demonl.Ku'lunsuz P,"'C izolrli kabloyl. be-sleme halh 4·2.5 mm2 nym 

Boliim A£,kJamoIKazan dairesi. 

35.140.2515-0 Dtmonf.Kul'$unsuz pvc izoleli kabloyla btsleme hanl 4"4 mm2 D)'m 

Boliim A£,kJamo 

!Kal panosu wleme hall I. 

e 35.140.3224-D Demont.llo' ye-raltl kabJo.kolon ve bt-sleme hattl 4·10 mm2 nyy (TS fEe 60502-I+Al) 

Boliim A~lkJamaIAna pano besleme hanl. 

35.170.7201·0 Demont.Tip 11-1-20w. plexiglas noruan ann.tur 

Zemm. ve I . kana koridorlarda. 

AClklama 

35.170.7202-0 Dl'mont.Tip tI-2-20 w. «(iff balasth) plexiglas filiruan armatlir 

Boliim A~lklama 

IZenlin ,'e I. kana koridorlarda. 

35.170.7203·D Demont.Tip 11-1-40 ",'. plexiglas nOrHan annaHir 

AClkJ3ma 

kattaki slOlflllrda. 

35.170.7204-0 Demont.Tip tl·2-40 w. pleriglas nornan annalur 

AClklama 
Zemin ve 1. kattaki SIRlflllrda. 

h ~. ~~ 
Sayfa 11/12 

http:0.10�0.20


it 

., 

35.150.1502-D 

MAHAL LisTESi 

i~in Ad.: AYDIN iLi EFELER iL(:ESi YAHYA KEMAL BEYATLI iLK OKlILlI-:'iAHiT MENTESE ORTAOKULlI 
VE iNCiRLioVA iL(:ESi HiiRM(iS AYAYDIN iLKOKULU YIKIM iSi 

Demonf.Aklifyakalarua uell ortalama uyaram yo)u dl::::: 30-40 mt 

(:atldaki paratoner dircginde. 

A~lklama 

35.75O.1600-D Dcmont.{all din~ii (akliCyakalama IICU i('in) 

Bolum A~lklama 

!<;:aUda. ~I 
3~.750.2001-D Dtmonl.<;atl ihala ve indirmt iletkeni 50 mm2 elektrolilik bakJr ile-Iken 

A~lklama 

Caudan bahrrc zeminine kadar. 

03.06-ELEKTRiKlHiiRMUS AYA YDIN iLKOKULU HURDA BEDELi 
HURDA 

ANTiGRON HURDA ANTiGRON KABLO 

KARIO 


Bolum A£lkl.ma• 

I~liNHA 
HURDA 

RURDA BAKIR MALZ.EME 
BAKIR 

Holiim A.£lklama 

!Mt:-.'HA 

HURDA DKP DKP SACTAN YAPILMIS HURDA MALZUIE 
SAC 

Bolum A.£lklama1~1i"'HA 
HURDA 
ENERJI HURDA YERALTI ENERJi KABLOSU 
.KA.BLOSII 

~lklama
BOIum 'I' 

L ____..lMiNHA 

HURDA GLV. PARATONER OiREGi HURDA MALZEME BEDELl 
BORU • 

BOIum A.£lklama 

e ~ , 

A~~~ Q--/(
£1 b.T~J 0'1./~.~ 

!MiNHA 

~ 
~ 
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