
T.C. 
DORTYOL KA YMAKAMLIGI 

i t.;e Milli Egitim Miidiirliigii 

I - • 
HURDA MAILZEME KARSILIGI YIKIM VE HAFRIYAT 

~LESi TEKNiK ~ARTNAMESi 
(Cennet Ana K1z Anadol~ imam Hatip Lisesi Pansiyon binas1-Kara Mehmet <;avu~ 

ilkokulu Miidllilgii lojman binas1 -Dikilita~ ilkokulu Binas1) 

1-iHALE KONUSU 

1-1. Dortyol ilc;e Milli Egitim Miidiirliigiine Tahsisli Miilkiyeti Maliye 
Hazinesine ait Ocakh Mahallesi 1364 parsel nolu ta~mmaz iizerinde bulunan 
Cennet Ana K1z Ana~olu imam Hatip Lisesi Pansiyon binas1, Karakese 
Mahallesi 849 parsel ndlu ta~mmaz iizerinde bulunan Kara mehmet <;avu~ 
ilkokulu Miidiirliigii'nlln 1992 yllmda yapllan lojman binas1 ve Ozerli 
Mahallesi 153 Ad~ 63 ~arsel nolu ta~mmaz iizerinde bulunan ve 1975 y1lmda 
yapilan Dikilita~ Ilkoku1u 'na ait goriiniir ve goriinmeyen vaziyetteki, ta~1nmaz 
nitelikli, ekonomik degeri bulunan hurdalann kar~1hg1 y1k1m ve hafriyat i~i. 

I 

2-iHALENiN YAPILIS $EKLi 
I 

ihale, Dortyol ilc;e Milli Egitim Miidiirlilgti ihale komisyonunca, 2886 
Say1h Devlet ihale Kanuhu'nun 45. maddesine gore ac;ik teklif usulil artt1rma 
( 4 Sozlil ve 1 yaz1h teklif almarak) suretiyle yap1lacaktir. 

3- iHALENiN NEREDE,HANGi TARiH VE SAATTE YAPILACAGI 

ihale, Dortyol ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii toplantI salonunda 19/08/2021 
tarihinde Per~embe giinii saat 14:00 da ihale komisyonu huzurunda yapilacaktir. 
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4- SARTNAMENiN iSTEKLiLERE VERiLMESi 

ihale konusu olan okula ait ilgili ~artname isteklilere Dortyol ilc;e Milli 
Egitim Miidiirliigii in~aat ve Emlak Servisinden verilecektir.ihaleye kat1labilmek ve 
teklifverebilmek ic;in ihale ~artnamesinin satm almmas1 zorunludur. Aynca 
Dortyol ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii ilan panosunda ve http://dortyol.meb.gov.tr 
internet sitesi adresinden bedelsiz olarak goriilebilir. 

(Teknik Sartname Dortyol Malmiidiirliigiine ihale Dokiiman Sati~ Bedelinin 
yat1nld1g1 dekont kar~1hgmda verilecektir.) 

5-iHALE MUHAMMEN BEDELLERi, GE<;ici TEMiNAT, KESiN 
TEMiNAT VE EK TEMiNATA iLiSKiN ESASLAR 

S.No Mahallesi Ada Parse I Niteligi Muhammen Ge~ici 
Bede I Teminat 

1 Cennet Ana K1z 
Anadolu imam Hatip 

Ocakh 1364 Lisesi Pansiyon Binas1 

79.521,20-TL 2.385-TL 

2 Karakese 849 Kara Mehmet <;avu~ 

ilkokulu Lojman 
Binas1 

3 Ozer Ii 153 63 Dikilita~ ilkokulu 

ihale Dokiiman Sati~ Bedeli:lOO TL 

a-Gec;ici teminat yukanda ki tabloda belirtilen muhammen bedelin % 3oranmdan 
az olmamak ~art1 ile hesaplanacak tutarm Dortyol Mal Miidiirliigiine yat1nlarak 
makbuz ile ihaleye girilmesi ~arttir. 

b- Kesin teminat ihale bedelinin tamam1dir. ihale iizerinde kalan ki~i veya tiizel 
ki~ilikler ihaleden sonra kesin teminat1 Dortyol Mal Miidiirliigiine yat1rmalan 
zorunludur. 

\)>_ ·.:<.""'?-;-;•,~ 
~ ~-.. ~~. -. _ 
~, fJ:(. p ~ ~\- .,.~ , 

6- iHALEYE GiREBiLME S~T~~\~ ~REKLi BELGELER 

f ~ r I •" ' I ·~ ~. - . ~ . .~) ~ :~ .: 

~ 
... '~\> -- - · .. , ' ::i . ·~ ;. 

' '· ' 1• •!;>, 

. ~,11\h •\ "(!!_ 
~~ <~~:.~.L~ ,~ ~ -



Ger~ek Ki~iler i~in gerekli belgeler; 

a- Nilfus ciizdan fotokopisi . (T.C. Kimlik no belgeli) 
b- imza Beyannamesi. 
c- Yer Gordii Belgesi; (Dortyol il9e Milli Egitim Mildlirlilgilnden almacak) 

d- Ge9ici teminatm odendigine <lair makbuz. (Malmiidiirliigiine yatinlacak) 

e )Ihale Dokiimam SatI~ Bedelinin odendigine <lair makbuz (Malmiidiirliigiine 
yatinlacak) 

Tiizel Ki~iler i~in Gerekli Belgeler; 

a- Ticaret sicil gazetesi. 

b- imza sirkiisii 

c- V ergi Levhas1 F otokopisi 

d- Yer Gordii Belgesi; (Dortyol il9e Milli Egitim Miidtirliigilnden almacak) 

d- Ge9ici teminatm odendigine <lair makbuz. (Malmiidiirliigiine yat1nlacak) 

e )Ihale Dokiimam SatI~ Bedelinin odendigine <lair makbuz (Malmiidiirlilgiine 
yat1nlacak) 

7-iHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR 

7-1. 6.maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler. 

7-2. 2886 Say1h Devlet ihale Kanunu ve 4734 say1h Kamu ihale Kanununa 
gore yasakh olanlar dogrudan veya dolayh olarak ihaleye katilamaz. 

7-3. Daha once Mildiirlilgilmilzce yap1lan ihalelere girip de taahhildiinil 
yerine getirmemi~ ay1ph, kusurlu yada herhangi bir ihale kanununa gore cezah ve 
bor9lu olanlar ihaleye i~tirak ettiremezler. ihaleye giren istekliler ihale akdini 
yerine getirmedikleri takdirde ge9ici teminatlan hazineye gelir kaydedilir. Bu 
yasag1 saymayarak ihaleye girenin iizerine ihale yap1lm1~ bulunsa da ihale 
bozularak ge9ici teminat1, sozle~me yap1lm1~ ise bozularak kesin teminah hazineye 
gelir kaydedilir. Bu yasaga uymayanlar hi9~-~p__~~~J_i1ia edemezler. 
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8- VERGi RESiM VE HAR<;LARLA SOZLESME GiDERLERiNiN 
ODENMESi 

ihale iizerinde kalan ki~i/firma yasal mevzuattan kaynaklanabilecek vergiler 
ile soz konusu hurdalann satl~mdan olu~acak vergi, resim ve han;lar ile benzeri 
giderlerin tamam1 ihaleyi alan ki~i/firma tarafmdan odenir. 

9-0DEME SEKLi 

ihale iizerinde kalan ki~i veya tiizel ki~i 3 (ii<;) i~ giinii i<;erisinde ihale 
bedelinin tamamm1 Dortyol Mal Mudurlugiine yat1np soz konusu ta~mmazm y1k1m 
sozle~mesi imzalanarak y1k1m i~ine ba~lamas1 gerekmektedir. Aksi takdirde 
teminatl hazineye gelir kaydedilir ve ilgili kanun htiktimleri geregi ihalelerden 
yasaklama hiikiimleri uygulamr. 

10-YAPININ SEKLi ve NiTELiGi ve <;ALISMA SAHASI 

10-1.Cennet Ana Kiz And. imam Hatip Lisesi Pansiyon binanm yap1s1 
betonarme zemin+2 kath ~eklindedir. Kara Mehmet <;avu~ ilkokulu Lojman 
binasmm yap1s1 tek kat y1gma yap1 ~eklindedir. Dikilita~ i lkokulu binas1 
Bodrum+zemin kat + 1. Kattan olu~an betonarme yap1 ~eklindedir. 

10-2. <;ah~ma sahas1; yik1m1 yapilacak bina ve <;evresini, enkaz ta~1ma 
gtizargah1m, enkazm doktildugu alanlan kapsamaktadir. 

11-YAPILACAK iSiN SURESi VE HAFRiYATIN TASINACAGI MESAFE 

11-1. Y ik1m i~i onaymdan ve yer tesliminden itibaren 15 (On be~) gunltik 
sure ic;erisinde bitirilecektir. 

Soz konusu yapmm yik1m1 ve yik1mdan kaynaklanan hafriyatm ta~mmas1 ve 
yerin idarenin istedigi ~ekilde teslimi de bu sure ii;erisinde olacaktir. Ge9erli ve 
makul neden olmak ~art1yla bu stire 15 (onbe~) gun sure ile idarenin belirleyecegi 
gun kadar ve en fazla 15 ( onbe~) glin olmak tizere uzatllabilir. 

11-2. Stire uzat1lmas1 verilmesi d1~mda, vah~ma silresinin uzamas1 halinde gtinltik 
1.000,00-TL ceza odenecektir. 

11-3. Y apmm y1ktlmasmdan kaynaklanan moloz ve hafriyatm ta~macag1 ve 
dokillecegi yeri belirleme ve bu konudaki her tiirlii izni alma ilgili ki~i/firmaya 
aittir. Bu konuda ortaya c;1kabilecek her ttirlti s9.~~t!¥1~~ .. )!iikleniciye aittir. 
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12-YAPILACAK i~iN NiTELiGi 

12-1.Bina c;atidan ba~lamak i.izere dogal zemin seviyesine kadar ( temel 
altmdaki dogal zemin) yik1hp soki.ilecek ve c;1kan ti.im molozlan, art1klan y1k1m 
alam d1~mda Belediye veya yi.iklenici tarafmdan belirtilen yere nakledilecektir. 

Y1k1m oncesinde kritik noktalarda, yerlerde alt yap1 ve zemin ozellikleri kontrol 
edilerek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol ac;mamak ic;in yi.iklenici incelemeler 
c;ah~malar yapacaktrr. 

12-2. idarece y1k1m1 gerc;ekle~tirilecek yap1 , y1k1ma ba~lanmadan once 
yi.iklenici tarafmdan incelenerek gerekli tedbirler almd1ktan sonra i~e ba~lanacaktrr. 

12-3.Yi.iklenici y1krma ba~lamadan once yikllacak yapmm malzeme ve 
varsa hasar ozellikleri ile ta~1y1c1 sistem ve ta~1ma gi.ici.i ozelliklerini inceleyerek 
yap1da veya yap1 c;evresinde etkilenebilecek diger yap1, alt yap1, tesisat, trafik 
insanlar ve c;evre ac;1smdan almacak gi.ivenlik i~ ve i~lemlerini ic;eren bir yik1m 
plam haz1rlayacakttr. 

12-4. Y1kim i~inde herhangi bir patlay1c1 madde kullamlmayacak, yik1m i~ 
makineleri ile yap1lacaktrr. Ancak, biti~ik nizam binalarda kompresor ve insan gilcii 
kullanilarak ilst kattan ba~lamak suretiyle kademeli olarak yik1m yapilacakt1r. Diger 
binalarda ise a~ag1daki belirtilen yik1m yontemlerinden bina yap1sma uygun olan 
herhangi biri kullamlacaktrr. 

1-Yi.iksek eri~imli makine ile y1k1m metodu 

2-Kesme-delme yontemi ile y1k1m metodu 

3-Mini makineler ile y1krm metodu 

4-Tabla c;okertme metodu ile y1k1m metodu 

13-i~iN KONTROLU 

13-1. i~ silresince, idarece y1k1m ve soklim i~lemlerinin gerc;ekle~tirilecegi alanda 
bulundurulacak elemanlar i~leri kontrol edecektir. Kontrolliigiin fenni ~artlara, ke~if ve 
sozle~me eklerine gore ltizumlu gorecegi hususlan Yliklenici firma yerine getirmekle 
gorevlidir. 

13-2.Y1k1mla ilgili c;ah~malar yilldenici tarafmdan gorevlendirilmi~ ehil ki~i gozetimi 
altmda planlamp, yilrlitiilecektir. Y ik1m sirasmda ytiklenici tarafmdan temin edilecek bir adet 
i ~ giivenligi uzmam ve bir adet in~aat Miihendisi_ 't~¥~~Telqi_ikeri bulundurulacakt1r. 
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13-3. Y1kim esnasmda yiiklenici firma idarenin koymu~ oldugu kurallara uymak 
zorundadir. 

14-iS SAGLIGI VE iS GUVENLiGi 

14-1.Yilldenici y1kun §antiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 say1h Resmi 
Gazetede yay1mlanan "Yap1 i§lerinde i§9i Saghg1 ve i§ Glivenligi Tlizligli" 
hlikiimlerinde belirtilen §artlan saglayacaktir. Aynca §antiye etrafmda gerekli 
tedbirler almarak ilgililer dt§mda §antiyeye giri§ ve 91k1§m engellenmesi ve kontrol 
sistemi olu§turulacak olup yik1ma konu binanm elektrik, dogalgaz, su, 
kanalizasyon, telefon internet vb. tesisat baglantilan, ilgili idareleri bilgilendirmek 
ve gereken onlemleri almak suretiyle kesilecektir. 

14-2.Yliklenici firma, i§9i saghg1 ve i§ glivenligine ili§kin mevzuat 
hliklimlerini yerine getirmekle yiiklimlli olup, meydana gelebilecek kazalardan ve 
bu kazalann sebep olabilecegi idari, hukuki ve mali her tiirlli sonu9lardan ve 
zararlardan sorumlu olacaktir. Sorun olu§turacak durumlar id.areye yaz1h olarak 
onceden bildirilecektir. i~9i ve personelinden kazaya ugrayanlarm tedavilerine 
ili§kin giderlerle kendilerine odenecek her tiirlli tazminat yiiklenici firmaya aittir. 
Ayn ca i§9i ve personelden i§ ba§mda veya i§ 
yliziinden olenlerin defm giderleri ile ailelerine odenecek tazminatta yiiklenici 
firma tarafmdan kar§1lanir. 

14-3.Satm ahc1 blitiin giderleri kendisine ait olmak lizere hizmetinde 
9ah§anlar is;in, gerek teker teker ve gerekse topluca ya§adlklan ve 9ah~tiklan 
yerlerde, yiirlirllikte olan saghk ve glivenlik mevzuati hliklimlerine uygun olarak 
her tiirlli saghk onlemlerini almak ve 9ah§anlarm bulunduklan §artlara gore saghkh 
bir §ekilde yiyip i9meleri, yat1p kalkmalan ve y1kanmalan, hastahklardan 
korunmalan, hastahk veya bir kaza halinde tedavileri konulannda ilgili mevzuat 
hiiklimlerine ve idare veya yap1 denetim gorevlisinin kendisine verecegi talimata 
uymak zorundadir. 

14-4. Y ik1m1 yapilacak binalarm 9evresine glivenlik §eridi 9ekilerek 
vatanda§larm, ogrenci ve ogretmenlerin giri§ ve 91k1§lan yasaklanacak, i§ sahasma 
girilmez levhalan asilacak, bu konuda gorevli operator ve y1kun, soklim i§inde 
9ah§an i§9ilere bizzat yiiklenici firma tarafmdan teblig edilecekti:r. 

14-5. Yliklenici i§ sliresince y1kun esnasmda etraftaki yap1lara herhangi bir 
zarar gelmesini veya personelin ve i§9ilerin kan~tig1 herhangi bir kazanm vuku 
bulmas1m onlemek i<;in gerekli olabilecek ttim glivenlik ve emniyet tedbirleri 
almacak ve bu konular ile ilgili olarak yliriirliiktel<i ,tijm kurallar dikkate almacaktlr . 
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15-DiGER HUSULAR 

15-1. <;ah~malardan dolay1 meydana gelen her tilrlii zarar ve z1yam 
kar~ilamak yiiklenici sorumlulugunda olacaktir. 

15-2.<;ah~malarm her tiirlii a~amasmda can ve mal giivenligini saglamak 
yiiklenici sorumlulugunda olacaktlr. 

15-3.<;ah~ma sahasmdaki giri~ 91k1~lan kontrol altma almak, 9ah~an ve 
kontrol gorevlilerinin d1~mdaki ki~ilerin 9ah~ma sahasma girmelerini onlemek 
yiiklenici sorumlulugunda olacaktlr. 

15-4.Yapilacak 9ah~malardan once gerekli olan her tiirlii yap1lan 
9ah~malarm ba~tan sonuna kadar her tiirlii fotograf ve goriintiilii kay1tlan 9ekip 
idareye teslim etmek yiiklenici sorumlulugunda olacaktir. 

15-5.Y1k1mda kullamlacak i~ makinelerinin biitiin resmi evraklannm 
(muayene, sigorta vb.) eksiksiz olmasm1 saglamak, i~ makinelerinin kullamm1m 
ehliyetli ki~iler tarafmdan yap1lmasm1 saglamak yiiklenici sorumlulugunda 
olacaktrr. 

15-6.Yikim i~i silresi ic;inde 9evrenin korunmas1 (giirilltli, c;evre kirliligi vb.) 
yiiklenicinin sorumlulugundadir. 

15-7.Yiiklenici y1k1m i~lemi s1rasmda her tiirlii emniyet tedbirini alacaktlr. 
Y ik1m i~lemi sirasmda meydana gelebilecek her tiirlii kazamn sorumlulugu 
yiikleniciye aittir. 

15-8.Y1k1mdan once yapmm ic;indeki kanalizasyon, telefon, su elektrik vb. 
ile ilgili gerekli tedbirler almacaktir. Bunlarm kullamlmas1 gerektigi hallerde yap1 
d1~mda ozel koruyucular ic;ine almacakhr. 

15-9.Yiiklenici y1k1m esnasmda olu~acak tozun yay1lmasm1 ve yikmtilarm 
etrafa sa91lmasm1 onlemek ic;in gerekli tedbirleri alacaktir. 

15-10.Bina etrafmda yapmm y1k1mma teknik olarak engel te~kil eden 
herhangi bir ~ey ( 9evre duvan, aga9 vb.) ilzerinde idarenin izni almd1ktan sonra 
gerekli i~lem yap1lacaktlr. 

15-11.Yikilacak kismm etrafmda gilvenlik alam birak1lacak ve bu alan 
korkulukla 9evrilecektir. Bo~ alan bulunmamas1 gibi nedenlerle bu yiikiimliiliigiin 
yerine getirilmesi imkam yok ise y1k1m sirasmda firlayacak par9alarm etrafa zarar 
vermesini onlemek ic;in yap1 etrafi gerekli yiikseklik ve dayanikhhkta bir perde ile 
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15-12.Y1k1m esnasmda c;ah~acak i~c;ilerin davram~ ve c;evre ile 
ili~kilerinden Yiiklenici sorumlu olacaktir. Diizeni bozucu davram~ta bulunan i~<;i 
idarenin istemi dogrultusunda Yiiklenici tarafmdan <;ah~tinlmayacaktir. 

15-13.Yikimda <;ah~an i~<;ilere gozltik, koruma ba~hg1 (baret), c;elik burunlu 
ayakkab1, fosforlu yelek, vb. ki~isel koruma ara9lan ytiklenici tarafmdan temin 
edilecektir. 6331 Say1h i~ Saghg1 ve Giivenligi Kanunundaki hiikiimler yiiklenici 
tarafmdan yerine getirilecektir. 

15-14.Ytiklenici, y1kilmas1 gereken imalatlar d1~mda <;evreye verdigi her 
ttirlii zarardan sorumlu olacak, verilen zaran giderecek veya bedelini odeyecektir. 
Yiiklenici zarar verdigi (tesisat, ~ebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini 
odemek zorundadir. 

15-15.Yiiklenici yik1m konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her ttirlii belgeyi 
temin etmekle hiikiimliidiir. 

15-16.Yiiklenicinin taahhiit etmi~ oldugu makine ve personel yik1m 
siiresince y1k1m mahallinde ve her y1k1m ekibinde hazir bulundurulacaktir. 

15-17.Yikilacak kis1mlar y1k1lmadan once ve y1kim sonrasmda bol su ile s1k 
sik 1slatilacak ve toz kalkmamas1 i9in gerekli tedbirler almacaktlr. 

15-18.Yi.iklenici, yik1m esnasmda ortaya <;1kan toz ve dumamn etrafa 
dagilmamas1 ve rahats1zhk vermemesi i9in her yik1m yerinde bir adet su tankeri 
bulunduracak yik1m ve ytikleme esnasmda sulama yapilacaktir. 

15-19. Enkaz malzemenin kald1nlmas1, nakliyesi, sokilm, dokiim, hurda 
malzemenin ayiklanmas1 gibi i~lemler i9in aynca bir bedel odenmeyecektir. 

15-20.Y1k1m1 yap1lan binalardan <;ikan in~aat hurdas1 ve hurda malzeme 
ayn~tlrma i~lemi malzemenin doktildiigii alanda yapilacaktlr. 

15-21.Enkaz'm ta~mmas1 s1rasmda gerekli olan rum giivenlik onlemlerini 
almak veya ald1rmak ytiklenici sorumlulugundadir. 

15-22.Kamu kurumlarmm ta~1mr ve ta~1nmaz yonetmeliklerine uygun 
olarak sokmii~ oldugu malzemelerden Yiiklenici hi9bir talepte bulunamaz. 

15-23.Enkaz ve molozlar uygun bir yere ( belediyenin gosterdigi yere veya 
izin alman bir alana) nakledilecektir. Yiiklenici bunun i9in ayn bir iicret talep 
etmeyecektir. 

15-24. Onceden ongoriilmeyen, i~le ilgUi y1k1m, hafriyat i~leri ve zorluklar 
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15-25.Yilldenici, uygulamalar s1rasmda ortaya 91kan ve kullamm1 yliklenici 
tarafmdan mtimktin olmayan /kendi tasarrufunda kullanmak istemedigi yik1m ve 
soktim art1g1 malzemeleri ve enkaz pan;alanm Belediye tarafmdan belirtilen yerlere 
veya gerekli iznin almd1g1 bir alana dokecektir. Bu i~lem iyin aynca bir bedel 
odenmeyecektir. 

15-26.Yikdan yap1dan 9ikan her ttirlti moloz ta~marak gottirtilecek ve y1k1m 
yeri temiz bir ~ekilde birakilacaktir. 

15-27.Yikim i~leri esnasmda degerli bir e~yaya veya tarihi esere rastland1g1 
takdirde idareye teslim edilecektir. 

15-28.Yer tesliminden sonra en ge9 3 gtin iyerisinde ytiklenici tarafmdan 
haz1rlanan i~ programma gore hareket edilecektir. 

15-29. <;evre yapilara herhangi bir zarar gelmesi halinde ytiklenici firma 
direk sorumlu olacaktrr. 

15-30.Y1k1lan yap1dan 91kan her ttirlti moloz ta~marak gottirtilecek ve yik1m 
yeri temiz bir ~ekilde birakilacaktir. 

15-31.Enkaz malzemelerin kaldirilmas1, nakliyesi soktim, doktim, hurda 
malzemelerin ay1klanmas1 gibi i~lemler i<;in aynca bir bedel odenmeyecektir. 

15-32. Her ttirlti hurda (betondan 91kan hurda demir dahil) ytiklenicinin 
tasarrufundadrr. 

15-33. <;ah~an personelin sosyal gtivenlik i~lemlerini yapmak ytiklenicinin 
sorumlulugundadrr. 

15-34. Y1k1m esnasmda ytiklenici firma idarenin koymu~ oldugu kurallara 
uymak zorundadir. 

15-35.Ytiklenici y1k1m i~ini ba~kasma devredemez. 

16- iHTiLAFLARIN <;OZUMU 

Bu ihaleden dogabilecek anla~mazhklann 9oztimti halinde Dortyol 
Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Dortyol il9e Milli Egitim Miidtirltigti bu 
konuda masraf kabul etmeyecegi gibi ttim ticretler ahc1ya aittir. 

17-Ytiklenici Milli Egitim Bakanhg1 in~aat ve Emlak Dairesi Ba~kanhgmm 
15.06.2016 tarihli ve 6588216 say1h "Asbest Kontrolil" konulu resmi yaz1smda 
belirtilen kurallara uyacaktir. 



18- Bu ~artname 18 (Onsekiz) Maddeden ibaret olup, bahsedilmeyen huL slarda 
2886 say1h kanun hiikiimleri ge1;;erlidir. ./""'\ I 
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il9e M~ii 1i-,iutuW1 e Miidfuii 


