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İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU 

 

 

                                                             

  

 

 Yapım İşi için ihale ilanı  

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Kalkınma Ajansı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İzmir’de İzmir 

Teknotest (İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı için bir Yapım İşi  ihalesi 

sonuçlandırmayı planlamaktadır. 

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası İzmir Ekonomi 

Üniversitesi Satın Alma Birimi Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR  adresinden 

veya www.izka.org.tr veya  www.ieu.edu.tr veya www.izto.org.tr adreslerinden görülebilir. Ancak teklif vermek 

isteyenlerin ihale dosyasını Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR  . adresinden 

250 TL bedel / imza karşılığında veya ihaleye katılmak isteyen istekliler Vakıf Katılım Bankası İzmir şubesi TR88 

0021 0000 0002 0771 7000 01 yatırma  karşılığında almaları zorunludur. 

 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 17.10.2019  Saat: 15. 00   

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ieu.edu.tr, www.izto.org.tr ve www.izka.org.tr’de yayınlanacaktır. 

  

Teklifler, 17.10.2019 tarihinde, saat 15.00.’da  Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / 

İZMİR> adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.  

 

 

 

http://www.izka.org.tr/
http://www.ieu.edu.tr/


SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu  Satın Alma Rehberi 

 Sözleşme Makamı (Mali Destek Yararlanıcısı) (Mali Destek Yararlanıcısının anteti) 

 

İHALEYE DAVET MEKTUBU 

…./…./20... 

Sayın: 

________________ 

Proje Adı İzmir Teknotest (İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı) 

1. Sizi aşağıda belirtilen  Yapım İşi işi için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz: 

 (i)  İzmir Teknotest Binası İnşaatı yapım işi 

  

2.        İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir. 

3. Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün olarak 

ihale edilecektir. 

4. İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir: 

 Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR 

 Telefon:  0 232 279 25 25  Faks:0 232 279 26 26  

5. Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir  Yapım İşi hakkında basılı 

materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık 

safhası dahil faaliyet planını, vb içeren bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif 

kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır. 

6.  (Değişik: 14/03/2013 tarihli ve 184 sayılı Olur m.7)1(Değişik: 19/11/2013 tarihli 886 sayılı Olur m.6)2  

Teklif bedeli KDV dahil olarak sunulmalıdır. 

(Kar amacı güden kurumlar KDV hariç, diğer kurumlar KDV dahil seçeneğini seçmelidir.) 

7. Teknik ve mali teklifler 17.10.2019 günü saat 15:00’e kadar İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma 

Birimi Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR  adresine elden ya da 

kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir. 

8. Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir: 

(i) ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin 

bildireceği banka hesabına yapılacaktır.  

(ii) BÜTÇE: Bu sözleşme için tespit edilen en yüksek bedel ........TL’dir. 

(ii)  DEĞERLENDİRME:   

a) Mal alımı ve Yapım İşlerinde: Şartnameyi karşılayan ve en ucuz teklifi veren istekliye iş 

ihale edilecektir. Şartnameyi karşılayan teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması 

yapılacak olup, sınır değerin altında kalan teklifler KİK 38. Maddesinde öngörülen açıklama 

istenmeksizin ret edilecektir. İhale, şartname gerekliliklerini karşılayan, aşırı düşük teklif 

sorgulamasından geçmiş uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye 

verilecektir. Aşırı düşük teklif sorgulamasında Kamu İhale Kanunu Genel Tebliğinde 

açıklanan N sınır katsayısı 1,00 olarak değerlendirilecektir 

(iii) GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacak 

şekilde hazırlanmalıdır. 

 
1 Söz konusu değişiklikten önceki hüküm: “Fiyata KDV dâhil edilmelidir.” 
2 Söz konusu değişiklikten önceki hüküm: “Kamu kurum veya kuruluşu olan destek yararlanıcıları bakımından fiyata KDV 

dâhil edilmeli, diğer yararlanıcılar bakımından ise dâhil edilmemelidir.” 
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9. Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir: 

 İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Birimi Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 

35330 Balçova / İZMİR   Telefon: 0 232 279 25 25  Faks: 0 232 279 26 26 

10.        Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi 

bildiriniz.  

 

 

Saygılarımızla.  

İmza 

Sözleşme Makamı Yetkilisi 
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TEKLİF DOSYASI 

 

 

 

 

 

 

 

 



SR EK 3: Teklif Dosyası  Bölüm A : İsteklilere Talimatlar 
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Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için 

İSTEKLİLERE TALİMATLAR 

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan 

talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme 

kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak 

adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni 

gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma 

Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede 

bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek 

maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler  

Sözleşme Makamının;  

a)  Adı/Ünvanı : İzmir Ekonomi Üniversitesi 

b)  Adresi: Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR 

c)  Telefon numarası:0 232 279 25 25. 

d)  Faks numarası:0 232 279 26 26.. 

              e)  Elektronik posta adresisatinalma@ieu.edu.tr 

f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:Barbaros Hakan Bozkurtoğlu  

 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle 

irtibat kurarak temin edebilirler. 

 

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler 

İhale konusu işin; 

a) Projenin Adı: İzmir Teknotest (İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama Test ve Sistem Geliştirme 

Laboratuvarı. 

b) Sözleşme kodu: TR31/16/GPD02/0001  

c) Fiziki Miktarı ve türü: İzmir Teknotest Bina Yapım İşi> 

d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: ITOB 10032 Sok. No:2 Tekeli Menderes / IZMIR  

e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <......................................> 

 

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler 

İhaleye ilişkin bilgiler; 

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü   

b)   İhalenin yapılacağı adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR 

c)   İhale tarihi: 17.10.2019 

d)   İhale saati: 15:00 

 

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini  

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 250 TL bedel mukabili satın alınması 

zorunludur.  

 

İstekli ihale dosyasını satın almakla ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş 

sayılır.     

 

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması 

halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak 

anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır. 
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Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati 

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir: 

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Birimi Fevzi Çakmak Mahallesi 

Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR > 

b)  Son teklif verme tarihi: 17.10.2019 

c)  Son teklif verme saati  :  <15 :00>  

 

Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu 

tutulamaz. 

 

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

 

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen 

saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi 

halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun 

ulusal saat ayarı esas alınır.  

 

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı 

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

a) İhaleye davet mektubu  

b) Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma 

Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler) 

  

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı 

zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 

dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder. 

 

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin 

verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale 

dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, (Bölüm 

D. Teklif Sunum Formu içerisinde yazılması yeterlidir.) 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 

eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve yararlanıcı 

tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler (Bölüm D, Teklif Sahibinin Beyanı Formatı, doldurulmalı, 

kaşelenmeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmalıdır)  

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu, (Bölüm D. Teklif Sunum Formu doldurulmalı, 

kaşelenmeli, imza yetkilisince imzalanmalı ve bu belgeye ihale dosyasının “Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer 

Gerekli Belgeler” bölümünde yer alan formlardan uygun olanlar doldurularak, imza yetkilisi tarafından 

imzalanmış ve kaşelenmiş olarak eklenmelidir). 

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat,  

 Teklif tutarının en az %3’ü kadar Geçici Teminat sunmalıdır 

(İhaleye davet mektubunun 6’ncı maddesinde mali teklifin KDV dahil istendiği belirtilmişse, teminat mektup 

bedeli KDV dahil teklif tutarının en az  %3’ü hesaplanarak sunulmalıdır. Teminat mektubunun geçerlilik süresi 

ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olmalıdır. Geçici teminat “Teknik Teklif Zarfı” içerisinde sunulmalıdır. 

Geçici teminata ilişkin diğer açıklamalar 26. maddede bulunmaktadır.) 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri 

öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi, (Ortak girişim veya 

konsorsiyum halinde teklif sunulması durumunda, ihale dosyası kapsamında bulunan “Ortak Girişimler Hakkında 

Bilgi formu Söz. Ek-5e” doldurulmalı ve imzalı ve kaşeli olarak sunulmalıdır. Bu formun 6. Maddesinin iii) 

bendinde belirtilen “Ortak Girişim Sözleşmesi” imzalı ve kaşeli olarak forma eklenmelidir.) 

<Bu ihaleye konsorsiyum halinde teklif sunulabilir.> 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) 

bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir. 

i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge, (Bu belge istekli kurum adına düzenlenmiş olmalıdır.) 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, (Bölüm D-Ortaklık Durum Belgesi 

doldurularak imza yetkililerince imzalanmalıdır.)) 

k) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

1. Vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço 

2. SM-MM tasdikli son üç döneme ait rapor 

l) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:   

• İş Deneyim Belgesi  

İstekli tarafından teklif edilen bedelin tek bir işte en az %60‟ı (bedel) oranında iş deneyim belgeleri ve geçici 

kabul tutanaklarıyla birlikte sunulması zorunludur. İlk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde geçici kabulü 

yapılan işlere ait olan iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.  

• Kilit Personele ait belgeler 

İstekli iş başında en az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi devamlı bulunduracaktır. İş başında 

bulundurulacak mühendis için istenilen belgeler: 

• Üniversitelerin lisans/yüksek lisans düzeyinde İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu gösterir 

diploma aslı veya onaylı örneği  

• En az 5 yıl tecrübeli olması ve SGK dökümü ile kanıtlaması 

• Son 1 yıldır firma bünyesinde çalışıyor olması ve SGK dökümüyle kanıtlanması gerekir. 

İstekli iş yerinde devamlı olarak mühendisini bulunduracağına dair taahhütnameyi (Söz. Ek-5f) sunmak 

zorundadır. 



SR EK 3: Teklif Dosyası  Bölüm A : İsteklilere Talimatlar 

Kilit personel talep edilen hizmet alımı ihalelerinde önerilen her kilit personel için “Kilit Personelin Mesleki 

Deneyimi-Özgeçmiş(Söz.Ek-5:Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler) ile “Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit 

Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü”nün (Bölüm D:Teklif Sunum Formu) istenmesi zorunludur.  

m) Teknik Teklif (Dosya içerisinde Söz. Ek-3: Teknik Teklif olarak isimlendirilen form doldurularak imza 

yetkilisince imzalı ve kaşeli olarak dosyaya eklenmelidir. Varsa, bu form kapsamında talep edilen belgeler teknik 

teklife imzalı olarak eklenmeli) 

• Organizasyon Şeması  

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve 

kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır. 

• Yüklenici Olarak Deneyim  

Son 10 yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları 

ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir. 

• Tesis ve Araç-Ekipman Listesi  

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. 

Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi 

kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır. 

• İş Planı ve Programı  

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır. 

n) Türkiye genelinde güncel “vergi borcu yoktur” belgesi (ihale tarihinden önceki 14 gün içinde alınmış 

olmalıdır). 

o) Türkiye genelinde güncel “SGK borcu yoktur” belgesi (ihalenin gerçekleştiği ay alınmış olmalıdır). 

ö) İsteklilere talimatlar bölümü imza yetkililerince tüm sayfaları paraflanmış ve  son sayfası imzalanmış olarak 

teknik teklif zarfına eklenmelidir. 

Eksik Evrak Olarak Kabul Edilebilecek Belgeler: 

Bu ihale kapsamında isteklilere talimatlar 7. Madde c i, k ve l bendinde belirtilen destekleyici belgeler eksik evrak 

olarak değerlendirilebilecektir. Eksik evrakın, tespit edildiği tarihi müteakip 5 gün içerisinde tamamlanması 

gerekmektedir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm 

çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde 

onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.  

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi 

görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul 

edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı 

Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen 

belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı 

<Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.   

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar 

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, 

Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar; 

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, 

bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı 

kararı ile mahkûm olanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 
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d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 

kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli 

bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).  

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, 

dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. 

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı 

ülkelerin isteklileri. 

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu 

yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

oldukları şirketleri için de geçerlidir.  

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. 

Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine 

ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyuma açık 

ihalelerde konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir. 

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; 

a) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi 

altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olan. 

b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. 

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde 

bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen. 

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. 

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit 

edilen. 

h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 

i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen. 

 

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar  

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla 

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.  

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik 

etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.  

d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten 

birden fazla teklif vermek. 

e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 
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Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler 

uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer 

ihalelere katılmaları engellenir. 

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin 

seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

 

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması 

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili 

olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten 

sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar 

ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. 

Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi 

sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. 

 

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan 

isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan 

isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir. 

 

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması 

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin 

gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından 

tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde 

bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.  

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden 

verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle 

tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya 

mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası 

satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir. 

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, 

yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır. 

 

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği 

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan 

ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale 

iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu 

aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 

 

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade 

edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 

Madde 16- Ortak girişim 

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak 

suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği 

bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması 

halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir. 

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel 

kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş 
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ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş 

ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir. 

 

Madde 17-Alt yükleniciler  

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  (taşeronlara) yaptırılamaz 

Madde18-Teklif ve sözleşme türü  

Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale 

duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir. 

 

Madde 19- Teklifin dili 

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. 

 

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.  

 

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi 

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için 

teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

 

Madde 22- Alternatif teklifler 

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz. 

 

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli  

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu 

Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret 

unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi 

yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 

 

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına 

(tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye 

iade edilir.   

 

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine 

bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar 

uzatılmış sayılır.  

 

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik 

teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde 

“KOPYADIR” yazan 2  adet kopya bulunmalıdır.   

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;  

a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,  

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, 

 zorunludur. 

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye 

yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir. 
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Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık 

gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık 

gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır. 

 

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi 

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle 

geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde 

istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme 

Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir. 

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici 

teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak 

zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza 

karşılığı elden teslim edilir. 
 

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin 

geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir. 

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler 

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin 

%3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin 

%3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık 

gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik 

süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma 

şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;  

a) Tedavüldeki Türk Parası. 

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.  

İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat 

mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine 

Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da 

teminat olarak kabul edilir. 

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.  

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi 

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları 

dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde 

sunulması gerekir. 

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer 

isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin 

teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. 

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri 

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün 

öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son 

tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın 

internet sayfasında duyurur.  

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi 

sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir. 
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Madde 29- Tekliflerin sunulması 

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak 

üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir: 

• Taahhütlü posta  / kargo servisi) ile  İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Birimi Fevzi Çakmak 

Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR 

• Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Birimi Fevzi 

Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR teslim (kurye servisleri de dahil) 

edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.  

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak 

teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde 

B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır. 

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim 

formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali 

kimlik formu). 

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata 

herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır. 

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti 

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif 

sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur. 

Madde 31-Tekliflerin açılması 

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;  

a) Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir 

tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. 

b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde 

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi 

yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, 

mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla 

belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.  

c) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre 

açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun 

olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan 

istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.  

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından 

incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali 

teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz. 

d) c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların 

Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. 

e) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez 

ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne 

uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin 

değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.  

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, 

isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır. 
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Ancak,  

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan 

belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu 

tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,  

b)  İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması 

zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi 

düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin 

belgeler, 

c) 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler, 

verilen süre içinde tamamlanacaktır.  

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale 

tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım 

şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir. 

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 

olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.  

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen 

yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı 

belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.  

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması 

halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi 

tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve 

bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. 

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek 

zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir 

cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, 

şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve 

metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama 

yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları 

açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme 

(puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı 

zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik 

değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır. 

Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç 

olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir. 

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal 

alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi 

veren istekliye verilecektir.  Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir. 

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi 

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve 

değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını 

isteyebilir. 

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun 

olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. 

Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. 
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Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği 

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan 

bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi 

nedeniyle  herhangi bir yükümlülük altına girmez.  

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir: 

a) Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi 

ya da hiçbir teklif gelmemesi; 

b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi; 

c) (Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli olan tüm 

tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali 

kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç)3; 

d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;  

e) İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması. 

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi 

durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin 

dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya 

çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.  

İhale sürecinin iptal edilmiş olması,  Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

Madde 35- Etik Kurallar 

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği 

ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur; 

a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından 

teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma 

eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin 

reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.  

b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da 

proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır. 

c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir 

bir şekilde davranmalıdır.  

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer 

destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir. 

 
3 21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14 ile değiştirilmeden önceki düzenleme: “Teknik açıdan 

yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması;”. 
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Madde 36- İtirazlar 

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif 

sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle)  doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme 

Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.  

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş 

bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri 

kolaylaştırmaya çalışmalıdır. 

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı 

sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir. 

 

Okudum, kabul ediyorum. …./…./20… 

İmza 

Teklif Veren 
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SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR 

 

 

< YAPIM İŞİ> SÖZLEŞMESİ 

Bir tarafta 

< İzmir Ekonomi Üniversitesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR 

("Sözleşme Makamı"), ve 

Diğer tarafta 

 Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı    

 Hukuki statüsü / ünvanı  4 

< Resmi tescil numarası >5 

<Açık resmi-tebligat adresi> 

<Vergi dairesi ve numarası>,   

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:  

ÖZEL KOŞULLAR 

Madde (1)  Konu 

Bu Sözleşmenin Konusu İzmir/ Menderes ‘da uygulanacak İzmir Teknotest Laboratuvar Binası İnşaatı yapım işi 

dır.  

Madde (2) Sözleşmenin Yapısı 

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki 

Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir: 

Ek-1: Genel Koşullar 

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

Ek-3: Teknik Teklif  <Hizmet Alımlarında Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanların Özgeçmişleri dahil> 

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü) 

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler 

 

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen 

öncelik sırasına göre uygulanır.  

Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler 

Sözleşme Bedeli :.......………… TL’dir. 

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.. 

<Sözleşme kapsamında, sözleşme bedelinin %6 oranında sınırsız süreli kesin teminat mektubu talep edilmektedir.  

 

Yapım işi sözleşmelerinde: ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme 

için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve 10 gün içerisinde 

ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir. 

 

 
4 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda. 
5 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz. 

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek 

niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de 

geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz. 
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SÖZLEŞME Bedeli YÜKLENİCİ’ye aşağıdaki ödeme programına uygun olarak ödenecektir: 

1) Her ay sonunda hak ediş yapılır, 

2) İşin bitiminde son hak ediş karşılığı bakiye ödenir. 

Hak ediş ödemesi yapılabilmesi için Onaylı iş programına uyulmasının ve imalatların kalite uygunluğunun İŞ 

SAHİBİ tarafından onaylanması şarttır. İŞ SAHİBİ’ne teslim edilen hak edişler 10 gün içinde incelenerek ödeme 

yapılacaktır.  

Madde (4) Başlama tarihi  

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih  şeklindedir. 

 

Madde (5) Uygulama Süresi  

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama 

tarihinden itibaren 5 aydır / 150 gündür. (Bu süre sözleşme Ajans ile destek yararlanıcısı arasında imzalanan 

sözleşmenin bitiş tarihini geçmeyecek şekilde belirlenmelidir) 

Madde (6) Raporlama 

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar. 

Madde (7) İletişim-Tebligat Adresleri  

7.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve 

kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya 

elden teslim edilecektir.   

 

7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların 

adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından 

sorumluluk kabul edilmez.  

Madde (8) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili  

8.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.  

 

8.2 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır. 

Madde (9) Anlaşmazlıkların giderilmesi  

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen 

herhangi bir anlaşmazlık <İzmir> mahkemelerince çözülür.  

Madde (10) Diğer Hususlar 

 10.1 Sözleşme Bedeline Dahil olan Giderler 

10.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, primler, sigorta giderleri benzeri giderler 

yükleniciye aittir. 

10.1.2. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) sözleşme bedeline dahildir. 

10.1.3. Taahhüt konusu işlerin as-built projelerin hazırlanmasına ait gerekli araç, malzeme ve personel giderleri ile 

tüm ölçüm işleri, 

10.1.4. Her türlü imalatta yapılacak olan laboratuvar ve teknik deney giderleri, 

10.1.5. İşin taahhüdü süresince kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb.nin taşınmaları, bunlar için 

gerekli depo, baraka gibi tesislerin yapılması, bunların korunması ve sigortalanması ile ilgili giderler, 

10.1.6. İşin yapımı ve teslimi sırasında ortaya çıkabilecek hür türlü atığın yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca 

bertaraf edilmesi giderleri, 

10.1.7. Şantiye teşkilatı için gerekli olan şantiye binası, tefrişatı, elektrik, su, telefon vb. giderleri, 
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10.1.8. Sözleşme makamının işin durumunu ve ilerlemesini göreceği zamanlarda ve belirleyeceği yeterli miktarda 

çekilecek işin değişik aşamalarını gösterir ikişer kopya halinde basılı ve CD’ye kaydedilmiş olarak teslim 

edilecek fotoğraf masrafları, 

10.1.9. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı yüklenicinin kendi bünyesinde bulunduracağı uzman personelin giderleri 

veya sözleşmeli olarak anlaşacağı ortak sağlık güvenlik firmasının giderleri, 

10.1.10. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince alınması gereken önlemlerin 

giderleri, 

10.1.11. Sözleşme makamının onaylayacağı ve işin özelliğine uygun bir adet inşaat levhası hazırlatılması ve 

montajı, 

10.1.12. İş bu ihale dosyasında ve eklerinde belirtilen tüm diğer giderler. 

10.2 Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar 

10.2.1 Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde 

bitirmediği takdirde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 

10.2.2 Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için 

sözleşme bedelinin on binde altı (%0,06) oranında gecikme cezası uygulanır. 

10.2.3 İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye 

gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre 

tasfiye edilir. 

10.3 Diğer Hususlar 

10.3.1 Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Çalışma 

Hayatını Düzenleyen Kanunlar ve bu kanunlardaki tüzük, yönetmelik, vb mevzuattan doğan tüm 

sorumlulukları alarak yerine getirecektir.  

10.3.2 Kesin kabul tarihinden itibaren 36 ay süre ile Yüklenici hatasından doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve 

idari para cezası Yükleniciye rücu edilecektir.  

10.3.3 Sözleşmede yer almayan konularda ilgili tüm kanun, yönetmelik ve tebliğ maddeleri geçerlidir.  

10.3.4 İŞ SAHİBİ uygun ve gerekli gördüğü takdirde iş miktarını % 20 oranında azaltabilir veya %20 oranında 

çoğaltabilir. 

10.3.5 SÖZLEŞME sonrası İŞ SAHİBİ’nin onayladığı ve İŞ SAHİBİ tarafından istenecek proje değişiklikleri 

nedeni ile yeni yapılması gereken imalatlarda fiyatların saptanması aşağıdaki şekilde İŞ SAHİBİ kararına 

göre yapılacaktır.  

10.3.6 Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve 

sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan ortaya çıkabilecek ve Sözleşme 

Makamının onayladığı iş kalemlerine ilişkin yeni birim fiyatlar esas alınır. 

10.3.7  Sözleşme Makamı tarafından uygun görülmediği takdirde Yüklenici’ye Madde 3’te belirtilen sözleşme 

bedelinin üzerinde ödeme yapılmayacaktır. 
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10.4 Fiyat Farkı 

İhale bedeli götürü bedelli olduğundan sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinden dolayı Yüklenici’ ye hiçbir 

ilave bedel ve ne ad altında olursa olsun fiyat farkı ödenmeyecektir. 

10.5 İş yerinin sigortalanması 

Yüklenici, İşyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme 

konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici 

kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal 

afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “inşaat sigortası (bütün riskler)”, geçici kabul tarihinden kesin kabul 

tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde 

kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır 

10.6 Geçici Kabul ve Bakıma İlişkin Hususlar 

10.6.1 Yüklenici, ihale kapsamında; yapım işine ait her türlü makine, pompa, kazan, hidrofor, boyler, sayaç, 

trafo, armatür, vitriviye vs. malzemelerin montajı yapılacak ve bu ekipmanlara ait katalog, montaj ve 

kullanım kılavuzları Sözleşme Makamına teslim edilecektir.  

10.6.2 Yüklenici tarafından Sözleşme Makamınca gerekli görülen elektrik, temiz su, pis su, doğalgaz, telefon 

vs. bina şebeke bağlantıları için ilgili kurumundan gerekli izinler alınacak, bu izinler için gerekli kroki ve 

proje düzenlenerek Sözleşme Makamına onaylattırılacak ve şebeke bağlantıları yapılacaktır.  

10.6.3 Yapım işi ile ilgili son durum projeleri hazırlanarak Sözleşme Makamına teslim edilecek, montaj, 

işletmeye alma, eğitimi gereken tesisat ve ekipmanlar ile ilgili planlama yapılacak, bu tesisatlara ilişkin 

kullanma talimatlarını içeren çizelgeler mahallerinde uygun bir çerçeve içinde asılacaktır.  

10.6.4 Geçici kabul yapıldıktan sonra, ihale bedelinin %6’sı kadar olan mevcut kesin teminat mektubunun 

%3’lük kısmı banka aracılığıyla serbest bırakılacaktır.  

10.6.5 SGK İlişiksizlik Belgesi’nin Sözleşme Makamına teslim edilmesi ile kesin kabul tutanağının 

düzenlenmesinden sonra kesin teminat mektubunun kalan %3’lük kısmı, yükleniciye iade edilecektir.  

10.6.6 Yüklenici, ihale konusu işin geçici kabulü yapıldıktan sonra uygulama sırasında projede yapılması 

gereken değişiklikleri içeren projeleri bedelsiz olarak hazırlayacak ve tüm gerekli izinleri alacaktır. 

10.7 Geçici Kabul 

10.7.1 Yüklenici, sözleşme konusu işleri sözleşme ve eklerine, Mevzuat ve şartnamelerine uygun olarak bitirince 

geçici kabul işleminin yapılabilmesi için, yazılı istem dilekçesiyle sözleşme makamına başvuracaktır.  

10.7.2 Bu başvuru üzerine Proje yöneticisi tarafından verilecek talimat üzerine Kontrolörlük 5 (beş) takvim günü 

içinde gerekli inceleme ve yoklamaları yapacak ve bu yoklama sonucunda sözleşme konusu işlerin 

sözleşme, şartname ve eklerine uygun olarak tamamlandığı kanısına varırsa, durumu sözleme makamına 

sunacaktır. Sözleşme Makamı tarafından bir Geçici Kabul Komisyonu oluşturulur.  

10.7.3 Geçici Kabul Komisyonu tarafından, Yüklenici’’nin veya yetkili vekilinin hazır bulunmasıyla yapılacak 

yoklamadan sonra, uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı yapılır ve Yüklenici veya yetkili vekili 

bu tutanağı imza eder.  

10.7.4 Yüklenici veya yetkili vekili, yazılı çağrıya karşın kabulde hazır bulunmazsa, tutanakta bu durum açıkça 

belirtilir.  

10.7.5 Geçici Kabul Komisyonu’nun oluşturulması ve imalat sahasına gönderilebilmesi, sözleşme konusu işlerin 

kusur ve noksanlarının, tesisin işletmeye alınmasında engel teşkil etmeyecek oranda olmasına bağlıdır. 
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10.7.6 Geçici Kabul Komisyonu, meydana getirilen işlerin tür ve niteliklerini, sözleşme, şartname ve ekleriyle 

fennin gereklerine uygunluğunu ve kabule uygun olup olmadığını inceler, bu inceleme sonucunda 

yukarıda belirtilen kusur ve noksanların bulunduğunu saptarsa, bu noksan ve kusurların ayrıntılarını 

gösterir bir liste düzenler ve bunların tamamlanması için gereken süreyi saptar. Yüklenici, bu süre içinde 

Geçici Kabul Komisyonu’’nun belirlediği kusur ve noksanları eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. 

10.7.7 Yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken noksan ve kusurlardan, fenni önemleri 

itibariyle tamamlanmalarından sonra, bir deneme süresi geçirmesi gerekenler bulunduğu takdirde, iş bu 

kusur ve noksanların tamamlanmasından itibaren, kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de, Geçici 

Kabul Komisyonu saptar ve tutanağa geçirir. Geçici Kabul Komisyonu’’nun saptadığı noksanlar saptanan 

süre içinde yüklenici tarafından tamamlanmazsa, sürenin bitiminden sonra noksanların tamamlanmasına 

kadar geçecek her gün için, sözleşmede belirtilen gecikme cezası olarak yazılan miktar kadar ceza 

uygulanır ve geçici kabul tarihi, kusur ve noksanların tamamlanmasına kadar ertelenir. 

10.7.8 Kesin kabul tarihinin saptanmasına esas teşkil edecek geçici kabul tarihi, Geçici Kabul Komisyonu’nun, 

işlerin tamamını, hata, kusur ve noksansız olarak bitirildiğini tutanağa geçirdiği tarihtir. 

10.7.9 Yüklenici, geçici kabul başvurusunda gecikmiş veya taahhüdü zamanında geçici kabule elverişli bir hale 

getirmemiş olursa, sözleşmeye göre işlerin bitmesi gereken günde Kontrolörlük tarafından imalat 

incelenerek o günkü durum bir tutanakla belirlenecektir. Bu belirlemede yüklenici veya vekilinin 

bulunması gerekir. 

10.7.10 Yüklenici’ ye yazı ile yapılacak çağrıya karşın, kendisi veya yetkili vekili gelmezse, Kontrolörlük bu 

incelemeyi kendi başına yapacak ve tutanakta yüklenici’ nin gelmediği belirtilecektir. 

10.7.11 Yukarıda yazılı kusur ve noksanların tamamlanması için belirlenen sürenin sonunda YÜKLENİCİ 

katılsın veya katılmasın aynı şekilde yapılacak bir tutanak ile durum Kontrolörlük tarafından belirlenir. 

10.7.12 Geçici Kabul Komisyonu, yapılan imalatın kabulü ile ilgili kararsızlık duyarsa, emniyet nedeniyle 

sözleşmede yazılı olmadığı halde masrafları yüklenici’ ye ait olmak üzere, her türlü deney ve testin 

yapılmasını isteyebilir. 

10.7.13 Geçici kabul için yoklamada fennen kabulünde sakınca görülmeyen ve ancak kaldırılması olanaksız olan 

veya fazla masraflı ve zaman kaybına neden olan kusur ve noksanlar görülürse, bunları karşılayan miktar 

kadar para kesilmek şartıyla iş böylece Sözleşme Makamı tarafından kabul edilmiş olur. Bu gibi kusur ve 

noksanların niteliği ve kesilecek paranın geçici kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. 

10.8 Kesin Kabul 

10.8.1 Kesin kabul, geçici kabul tarihinden 12 ay sonra yapılır. geçici kabulden 12 ay süre sonra, yüklenicinin 

yazılı müracaatı üzerine Sözleşme Makamı tarafından kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici 

kabulde olduğu gibi, aynı esas ve yol izlenerek kesin kabul işlemleri yapılır. 

10.8.2 Geçici ve kesin kabul işlemleri arasında bakım ve onarımların yüklenici tarafından yapılıp yapılmadığı, 

Sözleşme Makamı tarafından oluşturulan Kesin Kabul Komisyonu tarafından incelenir ve belirlenir. 

10.8.3 Kesin Kabul Komisyonu, tüm inşaatta herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra meydana 

gelen bir kusurun var olup olmadığını inceler ve belirler. 

10.8.4 Teminat süresi içinde, Yüklenici’ nin bütün görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş olduğunu ve hiçbir 

kusur ve noksan görülmediği takdirde, kesin kabul tutanağı yapılır. 

10.8.5 İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde Kesin Kabul Komisyonu tarafından bu 

konu bir tutanakla belirlenerek Sözleşme Makamına bilgi verilir. 
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10.8.6 İş bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tüm işlerin kesin kabul tarihine kadar bakımları ve meydana 

gelebilecek her türlü kusur ve arızaların tamir giderleri Yüklenici’ ye aittir. 

10.8.7 Kesin Kabul Komisyonu’ nca düzenlenen kesin kabul tutanağının, Sözleşme Makamı tarafından 

onaylanması ile Yüklenici’ nin kalan kesin teminatı iade edilir. 

10.9 Teknik Personel Bulundurulması 

10.9.1 Bu ihalede  en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip İnşaat Mühendisi şantiye şefi yer alacaktır. 

10.9.2 Bu personellerin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile, kamuda 

geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile tevsik edilir. 

10.9.3 İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin Sözleşme Makamınca öngörülen nitelik 

ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Sözleşme 

Makamına sunduktan sonra 5 (beş) gün içerisinde Sözleşme Makamından onay alması zorunludur. 

10.9.4 Şantiye şefi, yapı ruhsatı belgesine imza atmak zorundadır. 

10.9.5 Yüklenici, şantiye şefi değiştiği takdirde, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm belgeleri ile Sözleşme 

Makamına sunmak zorundadır. Yüklenici, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm belgeleri ile Sözleşme 

Makamına sunduktan sonra 10 (on) gün içerisinde Sözleşme Makamından onay almak zorundadır. 

Yüklenici, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm belgeleri ile Sözleşme Makamına sunmadığı takdirde 

günlük, sözleşme bedelinin binde biri oranında yükleniciye ceza kesilir. 

10.9.6 Yüklenici, şantiyede bulunan teknik personel değiştiği takdirde, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm 

belgeleri ile Sözleşme Makamına sunmak zorundadır. Yüklenici, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm 

belgeleri ile Sözleşme Makamına sunduktan sonra 10 (on) gün içerisinde Sözleşme Makamından onay 

almak zorundadır. Yüklenici, yeni personeli 5 (beş) gün içinde tüm belgeleri ile Sözleşme Makamına 

sunmadığı takdirde günlük, sözleşme bedelinin binde biri oranında yükleniciye ceza kesilir. 

10.9.7 Şantiye şefinin, düzenli olarak şantiyede bulunması zorunludur. 

10.9.8 Şantiye şefi, şantiyede mazeretsiz veya Sözleşme Makamına bildirmeden bulunmadığı takdirde 

yükleniciye günlük, sözleşme bedelinin binde biri oranında ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten 

kesilir.  

10.9.9 Teknik personel bildirimi ve belgeleri süresinde verilmediği takdirde her bir gecikme günü için günlük, 

sözleşme bedelinin binde biri oranında yükleniciye ceza kesilir.  

10.9.10 Teknik personelin Sözleşme Makamına bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda 

Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

10.9.11 Yüklenici üstlenmiş olduğu işi sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat 

kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda 

uygulama İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

10.9.12 Yüklenici işlemiş olduğu işi sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya 

mecburdur.  

10.9.13 Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması hileli malzeme kullanılması ve benzeri 

yöntemlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından, alt yükleniciler için kendi yaptıkları kısmından, 

yüklenici ise işin tamamından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu 

sorumluluk, işin kesin kabulünün onay tarihinden itibaren 15 yıl süreyle Müteselsilen devam eder.  
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10.9.14 Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin Sözleşme Makamı tarafından kabul edilmemesi halinde 

kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için yükleniciye 5 gün süre 

verilir. Verilen süre içerisinde yüklenici yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur Aksi halde teknik 

personel için yukarıda görülen günlük cezalar yüklenir.  

10.9.15 Yukarıda öngörülen teknik personel iş başında bulundurulmaması durumunda Sözleşme Makamı 

öngörülen teknik personel iş başında getirilene kadar herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi 

durdurabilir.  

10.9.16 1Bu personelden işin teknik ve idare denetimli yapmakla görevli olanlar zorunlu hallerde ve yerine yine 

aynı nitelikleri haiz olduğu Sözleşme Makamınca kabul edilmiş vekili bırakarak, diğerleri ise hastalık, 

Sözleşme Makamının yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi 

sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.  

10.9.17 İşyerinin özel durumu nedeniyle Sözleşme Makamının uygun gördüğü hallerde gece ve hafta sonları 

çalışması yapılacaktır. 

10.10 Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 

10.10.1 Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması 

halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık 

gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin 

alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 

tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan 

iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların 

giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması 

zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği kuruluşundan 

belirlenecek düzenli aralıklar ile rapor almak ve aldığı raporları Sözleşme Makamına sunmak zorundadır.  

10.10.2 Yüklenici, başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve 

Çalışma Hayatını düzenleyen Kanunlar ve bu Kanunlardaki Tüzük, Yönetmelik vb. mevzuattan doğan 

tüm sorumlulukları alarak yerine getirecektir  

 

 

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak 

hazırlanmıştır. 

 

Yüklenicinin Sözleşme Makamının 

Adı:  Adı:  

Unvanı:  Unvanı:  

İmzası:  İmzası:  

Tarih:  Tarih:  
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Söz EK:01 

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde 

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin 

GENEL KOŞULLAR 

 
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

a) Tanımlar ve Genel Kurallar 

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır. 

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye 

verilen her türlü talimat veya emir. 

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf. 

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek 

bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış 

anlaşma. 

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu 

hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik. 

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar. 

Ay/Gün: takvim ayı/günü. 

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi 

nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı 

anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.  

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören 

tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat. 

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje. 

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi. 

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri 

ile ilgili faaliyetler. 

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin 

yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda 

Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman. 

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar. 

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin 

de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.  

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği 

addedilecektir.    

b) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler 

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz 

konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, 

gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri 

önceden almalıdır.  

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler 

veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek 

veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir. 

  

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel 

Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır. 
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c) Sözleşmeye davet  

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini 

takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak 

suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir. 

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) 

sözleşmeyi imzalaması şarttır. 

d) İhalenin sözleşmeye bağlanması 

Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme 

Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme 

ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. 

e) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), 

(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek 

sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. 

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) 

bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan 

belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da 

düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.  

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde 

kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir. 

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, 

Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle 

yasaklanır.  

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü 

şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak 

giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, 

gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir. 

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte 

malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, 

öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde 

yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır. 

f) Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu  

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. 

Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç  beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter 

ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden 

vazgeçebilir. 

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir. 

g) Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme 

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt 

sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak 

addedilecektir.  

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

h) Bilgi/doküman temini 

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal 

Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir. 

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep 

edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.  
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(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgelnin 

temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür. 

 

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

i) Genel yükümlülükler 

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici,  

faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve 

müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.  

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme 

Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme 

Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme 

konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda 

bildirilecektir. 

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi 

personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. 

Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi 

nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar 

görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.  
 

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve 

teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir. 

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir 

Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek 

maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici 

süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme 

Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği 

yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.  

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir. 

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak 

yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya 

temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir. 

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin 

kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri 

aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine 

getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.  

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu 

kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu 

sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin 

edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır. 

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde 

yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir. 

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma 

Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu 

adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması 

gereklidir. 

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan 

yararlanarak,  Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin 

sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik 

dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine 

sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin,  belirsizliklerin ve 
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diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, 

Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını 

teslim eder ve bunları güncel halde tutar. 

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu 

şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri 

çekilebilir.  

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama 

programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva 

edecektir: 

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra; 

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi; 

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı; 

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar 

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda 

belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve 

malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama 

programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. 

Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmaz. 

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin 

ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve 

gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir. 

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici 

işler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme 

Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 

30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.  

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve 

onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır. 

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve 

kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, 

meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim 

edilecektir. 

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde 

Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden 

kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş 

mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini 

yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar. 

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece 

işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir 

kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz. 

j) İş ahlakı / davranış kuralları 

(1) Yüklenici,  gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir 

yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak 

hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda 

Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi 

feshedebilir. 

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi 

karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka 

herhangi bir ödeme yapılamaz.  
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(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan 

ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya 

prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.  

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik 

koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan 

etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme 

Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır. 

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler meydana 

gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye 

atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet 

karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık 

kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran 

firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir. 

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. 

Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.  

k) Çıkar çatışması 

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya 

sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet 

getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme 

Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir. 

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel 

değişimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple 

uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan 

sözleşmeyi derhal feshedebilir.  

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü 

Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, 

Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi 

bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri 

yürütmekten men edileceklerdir. 

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, 

Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 

sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri 

halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz. 

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü 

altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış 

olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar. 

l) İdari ve mali cezalar 

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte 

beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi 

ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma 

Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu 

husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.  

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan 

itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi 

veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın 

cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden 

itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir. 

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen 

Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş 
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yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde 

bu oran %20’ye yükseltilebilecektir. 

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı 

tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 

(yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde 

ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir. 

m) Tazmin etme yükümlülüğü 

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile 

çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal 

hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme 

konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve 

zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki: 

a) Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün 

içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;           

b) Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak 

ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü 

şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;                                   

c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan 

kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak 

ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.   

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, 

Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin 

yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.  

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde 

sorumluluk taşımayacaktır: 

a) Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya 

Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya 

ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya    

b) Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri 

tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması. 

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması,  sözleşme konusu 

işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.  

n) Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri 

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden 

ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa 

süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir. 

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı 

diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir. 

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, 

mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi 

sözleşme süresince geçerli tutacaktır.  

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:      

a) Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;   

b) Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi; 

c) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın 

ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve   

d) Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde 

oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik. 

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik 

poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir. 
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(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve 

iş güvenliği tedbirlerini alacaktır. 

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme 

Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının 

hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından 

haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal 

yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal 

bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir. 

o) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları 

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, 

çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, 

destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme 

Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve 

verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, 

bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz. 

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında 

yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde 

olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç 

olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde 

kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir. 

p) Personel ve ekipman 

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında 

çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması 

gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi 

belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir. 

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde 

başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından 

Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır. 

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir 

yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin 

o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.  

(4) Yüklenici: 

a) Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını 

takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir; 

b) Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;  

c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini 

Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.  

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman 

ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır. 

q) Personelin değiştirilmesi 

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik 

yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir: 

a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi. 

b) Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması. 

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya 

sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte 

bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir. 

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve 

deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. 
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Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme 

Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer 

böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen 

yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir. 

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen 

değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme 

Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici 

yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya 

yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır. 

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ 

r) Sözleşmenin ifasında gecikmeler 

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen 

süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip 

olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında 

geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır. 

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi 

suretiyle hesaplanır.  

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye 

bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.  

s) Sözleşmede değişiklikler 

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi 

değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, 

Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme 

Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği 

değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir. 

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve 

biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje 

Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:  

a) İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve  

b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli 

değişiklikler  

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp 

uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari 

talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil 

edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir. 

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya 

başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için 

bağlayıcı olacaktır. 

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, 

Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka 

hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına 

veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir. 

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki 

sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir. 

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu 

Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve 

hükümsüz sayılacaktır. 
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t) Çalışma saatleri 

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, 

yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir. 

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının 

çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur. 

u) İzinler 

Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık 

izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır. 

v) Kayıtlar 

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar 

Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin 

tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.  

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından 

muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın 

yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen 

tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı 

çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri 

çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan 

seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil 

edilebilir. 

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma 

zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi 

giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve 

kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin 

ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır. 

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme 

Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve 

hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.  

w) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler 

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve 

dosyalanmış şekilde tutacaktır.  

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı 

sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir. 

x) Ara ve nihai raporlar 

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak 

mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. 

Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde 

olacaktır.  

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda 

-eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır. 

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne 

iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır. 

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin 

hakediş raporu düzenleyecektir. 

y) Raporların ve dokümanların onaylanması 

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması 

bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir. 
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(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını 

Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse 

gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında 

herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin 

alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar 

veya raporlar onaylanmış addedilecektir. 

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından 

onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir 

süre belirtecektir. 

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç 

olmak üzere, herbir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır. 

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ 

z) Ön Ödeme ve Ödemeler 

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda 

ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.  

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, 

Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve 

ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.  

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme 

öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden 

ödenir. 

aa) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması 

(1) İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından 

gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul 

görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların 

incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir. 

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır. 

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.  

bb) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz 

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk 

gününde uygulanan  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek 

hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir. 

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında 

geçen süre için geçerli olacaktır. 

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır. 

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin 

kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar 

açıklanmış olmalıdır.  

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış 

olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması 

ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır. 

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.  

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, 

Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen 

askıya alabilir: 

a) Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;        
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b) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya 

sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar. 

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana 

gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.  

cc) Kesin teminat ve sigorta, 

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, 

sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.  

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir. 

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat 

serbest bırakılacaktır. 

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme 

Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye 

ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi 

feshedebilir. 

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin 

teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi 

geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir. 

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların 

önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem 

Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir 

kayıp veya zarar için geçerli olacaktır. 

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden 

kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı 

sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.   

dd) Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi 

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına 

borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin 

belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna 

gidecektir. 

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup 

edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda 

anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş 

sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir. 

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen 

Yüklenici tarafından üstlenilecektir. 

ee) Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım 

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda,  gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin 

doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.  

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya 

başlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce 

mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından 

yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında 

önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, 

bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı 

ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.  

 (2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde 

bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi 
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tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların 

yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır 

hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır. 

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde 

ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa 

sürede düzeltmekle sorumludur.  

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin 

sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını 

Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır. 

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, 

Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.  

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin 

tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme 

bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, 

sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.    

ff) Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri 

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar 

yükleniciye aittir.  

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini 

engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta 

depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek 

şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda 

belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır. 

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. 

Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün 

içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde 

geçici kabulü onayladığı varsayılır. 

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar 

kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında 

yürütülebilir.  

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve 

karar verme hakkına sahiptir: 

1. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması; 

2. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri, 

3. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da 

tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın 

sökülmesi ve yeniden monte edilmesi, 

4. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup 

olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri. 

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu 

talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve 

bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.  

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. 

Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen 

mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri 

onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.   

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul 

edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına 

devredilir.   
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(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için 

başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:   

 a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin 

yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir 

Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da 

 b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu 

reddeder. 

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici 

kabul onay belgesini vermiş sayılır. 

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır. 

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan 

geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini 

sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir. 

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir 

durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin 

şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme 

ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda 

belirtildiği şekilde geçerli kalır. 

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle 

sorumludur: 

a. Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar, 

b. Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar, 

c. Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.  

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen 

ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. 

Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için 

uzatılır.   

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu 

Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna 

gitmezse, Sözleşme Makamı; 

1- Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından 

karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından 

Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.  

2- Sözleşmeyi feshedebilir. 

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri 

yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi 

yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler 

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede 

belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir. 

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje 

Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul 

onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde 

hazırlanır. 

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana 

kadar tamamlanmış sayılmaz.  

gg) Fiyatlarda değişiklik  

Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir. 
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SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH 

hh) Sözleşmenin ihlali 

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde 

sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir. 

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına 

sahip olacaktır: 

a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya 

b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili. 

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir: 

a) Genel zarar-ziyan bedeli  veya  

b) Maktu zarar-ziyan bedeli. 

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye 

ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir. 

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma 

hakkı saklıdır. 

ii) Sözleşmenin askıya alınması 

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya 

usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin 

yürütülmesini askıya alacaktır. 

(2) Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden 

kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların 

ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma 

hakkına sahip olacaktır. 

jj) Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi 

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve 

karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. 

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel 

getirmeyecektir. 

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan 

herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi 

feshedebilir: 

a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;     

b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan 

bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;   

c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal 

etmesi; 

d) Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi; 

e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine 

verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu 

hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür 

neticesinde bu türden durumlara düşmesi;    

f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme 

kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;  
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g) Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya 

suistimalden suçlu bulunmuş olması; 

h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle 

kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;   

i) Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü 

veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için 

sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;    

j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, 

statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana 

gelmiş olması;      

k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;    

l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da sözkonusu teminat veya sigortayı 

sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.  

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin 

namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme 

akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki 

gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak 

kaydıyla,  derhal sona erecektir. 

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve 

düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları 

derhal atacaktır. 

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle 

Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır. 

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma 

yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden 

geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu 

bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir. 

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların 

bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. 

Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer 

hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin 

yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir. 

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir 

zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir. 

kk) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi 

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün 

önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir: 

A. Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;  

B. Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya 

C. Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle 

Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir 

süreyle askıya alması.   

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip 

oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir. 

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla 

Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların 

sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır. 
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ll) Vefat 

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş 

addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde 

sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi 

inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya 

hak sahiplerine bildirilecektir. 

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme 

konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme 

Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin 

varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya 

sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından 

itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir. 

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu 

olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve 

sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır. 

mm) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları  

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 

1. Mücbir sebepler; 

         a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurunm/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer 

haller. 

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep 

oluşturacak durumun;  

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,  

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,  

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına 

ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması  

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 

 zorunludur. 

2. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler 

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, 

öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu 

sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi 

halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 

gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans 

tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir. 

 (2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten 

sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki 

yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır. 

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine 

getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır. 

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine 

getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve 

kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu 

olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme 

altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep 

durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici 
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tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için 

faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır. 

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine 

getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin 

mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi 

yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa 

etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde 

talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır. 

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye 

mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün 

önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir 

sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır. 

 

İHTİLAFLARIN HALLİ 

nn) İhtilafların halli 

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane 

yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır. 

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını 

gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer 

sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye 

çalışacaklardır. Tarafların herbiri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde 

cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.  

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe 

zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların herbiri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma 

Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün 

içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki 

aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.  

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 

gün içinde ulaşılamazsa, tarafların herbiri Özel Koşulların  ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın 

çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir. 

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

oo) Hüküm bulunmayan haller 

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası 

aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu 

İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları 

kıyasen uygulanır. 
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Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve 

yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti 

hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı 

olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin 

ayrılmaz bir parçası olur. 

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde 

hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde 

yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]  
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TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU    (Söz. EK:2c) 

(Yapım işi ihaleleri için) 
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YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 

 

Proje Adı : İzmir Teknotest (İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı) 

 

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  İzmir Ekonomi Üniversitesi 

 

1. Genel Tanım 

 

a) İşin kapsamı ve yeri 

b) Ödeme şartları  

c) Diğer 

 

2. Teknik Şartname 

 

İZMİR TEKNOTEST BİNA İNŞAATI 

MİMARİ VE STATİK 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

A) MAKİNELİ HAFRİYAT YAPILMASI (70CM NEBATİ TOPRAK SIYRILMASI, 

DENGELEME SONRASI KAZI FAZLASININ ATILMASI)    

  

Tüm sahada projesine ve teknik şartnamesine göre, zayıf zemin, bataklık, yumuşak veya sert toprak, 

yumuşak veya sert küskülük zemin, yumuşak kaya, sert kaya veya çok sert kaya dahil her cins ve klastaki 

zeminde, her derinlikte ve genişlikte makine ile karada veya suda tesviye, gerekiyorsa peyzaj için ayrılması. 

İhtiyaç fazlasının kamyonlarla şantiye dışına çıkartılarak belediye veya yetkili makamlarca müsaade edilen 

döküm yerlerine nakliyesi, dökümü ve serilmesi bu iş için gerekebilecek her türlü harç, masraf, ceza, kira, 

döner sermaye ve ne nam altında olursa olsun 3. şahıslara yapılacak her türlü ödemeler, döküm yeri gideri 

vs. gibi tüm masraflar yükleniciye ait olması, kazı yapılan sahanın her türlü reglaj, düzeltme, sıkıştırma, 

toprak deney ve analizleri, her türlü ekipman ve işçinin temini, her türlü bakım ve amortisman giderleri, 

makine ve alet giderleri, imalatı kotuna getirme fiyata dahildir. Her türlü yatay ve düşey taşımalar, her türlü 

malzeme ve sarfiyatı, depolanması, şantiye dahili tekrar yükleme boşaltma ve her türlü nakliye, yüklenici 

karı ve genel giderler fiyata dahildir. 

ÖLÇÜ: Kazı projesi üzerinden kazı hacmi hesaplanır.   

B) MAKİNELİ HAFRİYAT YAPILMASI (SAHA İÇİNDE DENGELEME KAZISI YAPILMASI 

VE STOKLANMASI)  

Tüm sahada projesine ve teknik şartnamesine göre, zayıf zemin, bataklık, yumuşak veya sert toprak, 

yumuşak veya sert küskülük zemin, yumuşak kaya, sert kaya veya çok sert kaya dahil her cins ve klastaki 

zeminde, her derinlikte ve genişlikte makine ile karada veya suda tesviye edilerek, kotlara getirilmesi, 

toprak deney ve analizleri, her türlü ekipman ve işçinin temini, her türlü bakım ve amortisman giderleri, 

makine ve alet giderleri, her türlü hafriyatın yapılmasından sonraki elle reglaj imalatı kotuna getirme fiyata 

dahildir. Her türlü yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve sarfiyatı, depolanması, şantiye dahili 

tekrar yükleme boşaltma (30 ar cm aralıklar ile), sıkıştırılması (her tabakada 500m2 de bir adet sıkışma 

testi ) ve her türlü nakliye, yüklenici karı ve genel giderler fiyata dahildir. 

ÖLÇÜ: Kazı projesi üzerinden kazı hacmi hesaplanır.   

C) MAKİNELİ HAFRİYAT YAPILMASI (TEMEL KAZILARININ YAPILMASI) 

Temel üstü ve temel kazısının yapılması, gerekiyorsa dolgu için ayrılması, kazı yapılan sahanın her türlü 

reglaj, düzeltme, sıkıştırma, zeminin istenen kotlara getirilmesi, toprak deney ve analizleri, her türlü 

ekipman ve işçinin temini, her türlü bakım ve amortisman giderleri, makine ve alet giderleri, her türlü 

hafriyatın yapılmasından sonraki elle reglaj imalatı kotuna getirme fiyata dahildir. Her türlü yatay ve düşey 

taşımalar, her türlü malzeme ve sarfiyatı, depolanması, şantiye dahili tekrar yükleme boşaltma, temel yanı 

kazı boşluklarının geri dolgusu, (30 ar cm aralıklar ile) sıkıştırılması ve her türlü nakliye, yüklenici karı ve 

genel giderler fiyata dahildir. 

ÖLÇÜ: Kazı projesi üzerinden kazı hacmi hesaplanır.   

NOTLAR: 
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1. İş süresinde yarmaların büyük olması dolayısı ile aynı kesit içinde hafriyat malzemesinin birden fazla 

elden geçmesi, taşıma mesafesinin uzaması veya gerektiğinde kompresör kullanılması halinde ilave bedel 

ödenmez. 

2. Su, elektrik ve akaryakıt zammı için fark ödenmez. 

3. İksa yapılması gerektiği hallerde ayrı bedel verilmez. 

4. Toprak kaymaları ve yıkılmalardan doğacak zararın önlenmesi için alınacak tedbir ve  neticeleri 

yüklenici sorumluluğundadır; ayrıca bir bedel ödenmez.  

5. Hafriyat çukurundan su çıkması, yağmur suyu toplanması hallerinde bunların pompalar ile dışarı atılması 

yüklenici sorumluluğunda olup, bunlar için ayrıca bedel ödenmez. 

6. Kazı başlamadan önce kazı sahası dahilinde temizlik işleri, yapılması, kazı yerlerinin işaretlenmesi ve 

kot kazıklarının çakılması birim fiyatın içindedir. 

7. Hafriyat kotuna getirildiğinde düzeltme için yapılan kota getirme elle reglaj fiyata dahildir. 

2. STABİLİZE VE BALAST DOLGU YAPILMASI      

  

İnşaat sahasında stabilize ve balast serilmesi işi olup, ihtiyaç duyulan yerlere temel yapımından sonra 

hafriyattan çıkan malzeme dolgusu yapıldıktan sonra, zemin betonu altı 20, soket altlarına 10 cm lik dolgu 

için yapılacaktır. Eksik kalan saha betonları altına da 20 cm lik stabilize dolgu ihtiyaç duyulması halinde 

yapılacaktır. Stabilize malzeme alınacak, ocağa karar verilmeden önce bunun kontrolün onayı yazılı olarak 

alınacak, gerek duyduğu takdirde, kontrol bu malzemenin T.C. Karayolları ya da İnşaat Mühendisleri Odası 

laboratuarından rapor alınmasını isteyecektir. Bu rapor için gerekli deneyleri yaptırmak yüklenicinin 

sorumluluğu içindedir. Onaylı malzemenin bedeli, ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, şantiyeye 

taşınması, dolgu yapılacak zeminin hazırlanması, projede gösterilen kotlara getirilmesi, çıkabilecek her 

türlü moloz, çamur ve bitkisel orjinli malzemeden temizlenmesi, bu işler için her türlü resmi müeseselerden 

izin alınması ve bunlar için ödenecek her türlü masraflar, optimum rutubetin sağlanması, tabakalar halinde 

serilmesi, min. %95 proktor sağlanacak şekilde vibrasyonlu silindir, keçi ayağı vs. kullanılarak 

sıkıştırılması, yatay ve düşey taşımalar birim fiyatın içine dahildir. 

 

 ÖLÇÜ: Tartı tutanakları üzerinden hesaplanır. 

3. HAZIR C 20 GROBETON DÖKÜLMESİ (POMPALI VE POMPASIZ) 

Proje kotuna uygun olarak sıkıştırılmış ve reglaj yapılmış zemin üzerine, 10 cm kalınlıkta ve Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı’nın aktarmasız analizleri inşaat birim maliyetleri 16.056/1 nolu poz tarifine uygun 

olarak hazırlanan 250 dozlu hazır betonun temini, beton pompası ile veya pompasız şekilde serilmesi, 

mastarlanması, sıkıştırılması ve sulanması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yükleme ve 

boşaltma, zayiat, makine ve ekipman, araç gereç giderleri, yatay ve düşey taşımalar, kalıp, yüklenici karı 

ve genel giderleri teklif birim fiyatına dahildir. 

 

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir. 

 

4.  A) HAZIR C 30/37 BETONU DÖKÜLMESİ (POMPALI VE POMPASIZ)  

TSE belgeli hazır beton üreticisinden satın alınan TS 500’e ve diğer beton ve betonarme TS standartlarına 

ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın aktarmasız analizleri inşaat birim maliyetleri 16.059/11 nolu poz 

tarifine uygun olarak uygun, projesinde öngörülen mukavemeti sağlayacak şekilde hazırlanmış C 30 

evsafındaki hazır betonun satın alınması, transmiksere yüklenerek işyerine kadar nakli, döküm yerine beton 

pompası ile veya pompasız şekilde basılması, serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, mastarlanarak kotuna 

getirilmesi, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, gerekli ve yeter 

sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılmasıdır. Hazır beton TSEK belgeli üreticiden 

temin edilecektir. Beton kürü teknik şartnamede belirtilen malzemeler ve yöntem kullanılarak yapılacaktır. 

Her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü 

malzeme, işçilik, nakliye, yükleme ve boşaltma, zayiat, makine ve ekipman, araç gereç giderleri, yatay ve 

düşey taşımalar, yüklenici karı ve genel giderleri teklif birim fiyatına dahildir. 

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir. 

B) HAZIR C 30/37 BRÜT BETON DÖKÜLMESİ (POMPALI VE POMPASIZ) 

TSE belgeli hazır beton üreticisinden satın alınan TS 500’e ve diğer beton ve betonarme TS standartlarına 

ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın aktarmasız analizleri inşaat birim maliyetlerine ugun olarak, 

projesinde öngörülen mukavemeti sağlayacak şekilde hazırlanmış C 30 brüt evsafındaki hazır betonun satın 
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alınması, transmiksere yüklenerek işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile veya pompasız 

şekilde basılması, serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, mastarlanarak kotuna getirilmesi, gerektiğinde 

sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune 

alınması ve gerekli deneylerin yapılmasıdır. Hazır beton TSEK belgeli üreticiden temin edilecektir. Beton 

kürü teknik şartnamede belirtilen malzemeler ve yöntem kullanılarak yapılacaktır. Her türlü işçilik, 

malzeme ve zayiatı, makine, araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü malzeme, işçilik, 

nakliye, yükleme ve boşaltma, zayiat, makine ve ekipman, araç gereç giderleri, yatay ve düşey taşımalar, 

yüklenici karı ve genel giderleri teklif birim fiyatına dahildir. 

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir. 

5. A) DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI      

Yapılacak kalıplar proje ve detay resimlerine uygun olarak plywood dan imal edilecektir. Plywood lar 

işkence ile sıkıştırılacak çivilenecek sömel veya bağlantı kiriş ebatlarına uygun olarak kanatlar 

hazırlanacaktır. Demir montajından sonra PVC boru konularak içinden gergi demirleri geçirilecek, bir 

taraftan gergi mandalı diğer taraftan korniyer bulunarak gergi bomu ile giderilecektir. Tüm kalıplar özel 

kalıp yağı ile yağlanacak, beton pompasından veya vinç kovasından dökülen beton darbelerine ve ayrıca 

dakikada 8000 ile 12000 titreşimli vibratörlere dayanacak şekilde takviye edileceklerdir.  

Beton dökümüne geçilmeden evvel sömellerde, prefabrik kolonların oturacağı kısımlarda prefabrik imalatı 

ve montajı yapacak firmanın vereceği detay resimlerine uygun olarak gereken önlemler, şirketin yetkili 

elemanı ve prefabrik firma sorumlusunun onayı alındıktan sonra beton döküm işine geçilecektir. Aynı 

kontroller beton döküldükten sonra da yapılacak, hatalar varsa anında düzeltilecektir.  Beton döküldükten 

sonra kontrolluğun öngöreceği süre sonunda kalıplar sökülecek, işe yaramayan kalıp artıkları şantiyede, 

göstereceği yerde toplanacak, kullanılacak kalıp tahta ve kontrplak çivileri ve beton artıkları temzilenecek, 

gerektiğinde istif edilecek veya kalıp yapılacak yere taşınacaktır.Yukarıda teknik, idari şartnamedeki 

şartlarla betonarme kalıplarının yapılması ve sökülmesi için gerekli ahşap, kontrplak,  pah çıtaları, çivi, 

gergi mandalı, korniyer, plastik boru, plastik pas payı, kalıp yağı, benzeri gereçler ve zayiatlar, işçilik, 

malzeme, her türlü yatay ve düşey taşımalar, yüklenici karı, yükseklik zammı,  genel giderler dahil 1m² 

düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı fiyatıdır. 

 

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir. 

B) BRÜT YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI      

Yapılacak kalıplar doka sistem olacaktır. proje ve detay resimlerine uygun olarak plywood dan imal 

edilecektir. Plywood lar işkence ile sıkıştırılacak çivilenecek sömel veya bağlantı kiriş ebatlarına uygun 

olarak kanatlar hazırlanacaktır. Demir montajından sonra PVC boru konularak içinden gergi demirleri 

geçirilecek, bir taraftan gergi mandalı diğer taraftan korniyer bulunarak gergi bomu ile giderilecektir. Tüm 

kalıplar özel kalıp yağı ile yağlanacak, beton pompasından veya vinç kovasından dökülen beton darbelerine 

ve ayrıca dakikada 8000 ile 12000 titreşimli vibratörlere dayanacak şekilde takviye edileceklerdir.  

Beton dökümüne geçilmeden evvel sömellerde, prefabrik kolonların oturacağı kısımlarda prefabrik imalatı 

ve montajı yapacak firmanın vereceği detay resimlerine uygun olarak gereken önlemler, şirketin yetkili 

elemanı ve prefabrik firma sorumlusunun onayı alındıktan sonra beton döküm işine geçilecektir. Aynı 

kontroller beton döküldükten sonra da yapılacak, hatalar varsa anında düzeltilecektir.  Beton döküldükten 

sonra kontrolluğun öngöreceği süre sonunda kalıplar sökülecek, işe yaramayan kalıp artıkları şantiyede, 

göstereceği yerde toplanacak, kullanılacak kalıp tahta ve kontrplak çivileri ve beton artıkları temzilenecek, 

gerektiğinde istif edilecek veya kalıp yapılacak yere taşınacaktır.Yukarıda teknik, idari şartnamedeki 

şartlarla betonarme kalıplarının yapılması ve sökülmesi için gerekli ahşap, kontrplak,  pah çıtaları, çivi, 

gergi mandalı, korniyer, plastik boru, plastik pas payı, kalıp yağı, benzeri gereçler ve zayiatlar, işçilik, 

malzeme, her türlü yatay ve düşey taşımalar, yüklenici karı, yükseklik zammı,  genel giderler dahil 1m² 

düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı fiyatıdır. 

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir) 

6. YÜZEY SERTLEŞTIRICI KATKI MALZEMESI UYGULANMASI (5KG/M2) 

Zemin ve Saha betonlarında yüzeylerin erken priz alıp sertleşerek işlenmesini kolaylaştırıcı katkı 

malzemesi uygulanması. Projesinde belirtilen ve üzerinde herhangi bir döşeme kaplaması bulunmayacak 

betonarme döşemeler ile idarece istenilen yerlere, yüzey işlenebilirliğini sağlamak ve parlaklık ile prüzsüz 

yüzey elde edebilmek için, özel şartnamede belirtilen kimyasal katkı malzemesinin m2 ye 5 kg serpilerek 

perdaha hazir hale getirilmesi işi için, hertürlü malzeme ve zayiatı ile yükleme, boşaltma,yatay,düşey 

taşımalar, işçilik,müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatı. 
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ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesap edilir TL/m²) 

7. A) İNCE VE KALIN NERVÜRLÜ DEMİR      

  

TS 708’e uygun nervürlü çeliğin gerekli çekme, kesme, ebat testlerinin yüklenici tarafından TSE 

laboratuarında yapılarak alınmış test ve tecrübe raporlarına binaen kontrollukça beğenilmiş Ø 8-26 mm lik 

ince veya kalın nervürlü tor çeliğin projesinde gösterilen şekilde bükülmesi, şirketçe zaman zaman 

yapılacak istekle, TSE laboratuarında spot deney ve testlerin bila bedel yapılması, her türlü yatay ve düşey 

taşınması, gerekirse vinç veya benzerine yüklenmesi, projesinde gösterilen yerine döşenmesi, yatay ve 

düşey taşımaları, bağ teli ve zayiatı dahil, her türlü işçilik, kimyasal ankraj ile ek yapılması, malzeme ve 

yüklenici karı, genel giderler, nervürlü Ø 8-26 dahil tor çeliğin yerine konmasıdır. 

 ÖLÇÜ: Demirin uzunluğu projesinden bulunur ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat 

tariflerindeki cetvel ağırlık değerleri ile hesaplanır. 

        B) ÇELİK HASIR 

Projesine uygun şekilde temini, her türlü yatay ve düşey taşınması, gerekirse vinç veya benzerine 

yüklenmesi, projesinde gösterilen yerine döşenmesi, yatay ve düşey taşımaları, bağ teli ve zayiatı dahil, 

her türlü işçilik, kimyasal ankraj ile ek yapılması, malzeme ve yüklenici karı, genel giderler,  

 

ÖLÇÜ: miktar projesinden bulunur ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat tariflerindeki cetvel ağırlık 

değerleri ile hesaplanır. 

8. BASF MASTERSEAL 645 SÜRME ESASLI SU YALITIMI İLE TEMEL SU YALITIMI 

MasterSeal® 645, çimento ve bitüm-kauçuk esaslı, iki bileşenli, mala kıvamında, durabilitesi yüksek su 

yalıtım malzemesidir. TS EN 15814’e uygundur. 

Yüzey Hazırlığı 

Yapıların su ile temas eden çimento esaslı yüzeylerinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı 

zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve 

parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki demir 

ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa aktif su kaçaklan ve oluşan boşluklar MasterSeal® 591 veya 

MasterEmaco® S 488 veya doldurulmalı, köşe ve kenarlara en az 4 cm yarıçapında pah yapılmalıdır. 

MasterSeal® 645 uygulamasından önce uygulama yüzeyi astarlanmalıdır. 

Karıştırma 

Toz bileşen B, sıvı bileşen A’nın içine (kendi ambalajında) yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 

devir/dak.’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar 

karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma 

hazır hale gelir. Karıştırılan malzeme 1 saat içerisinde tüketilmelidir. 

Karışım Oranları 

UYGULAMA 

Astar Uygulanması 

MasterSeal® 645 tariflenen şekilde karıştırılır. Karışımın içerisinden 1 kg malzeme alınarak ~5 litre su 

ilave edilir. 400-600 devir/dak.’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika, homojen karışım elde edilinceye kadar 

karıştırılır. Malzeme, uygun fırça ile dengeli bir şekilde dağıtılarak, yatay yüzeylerde göllenme oluşumuna 

izin verilmeden uygulanmalıdır. Astarın kuruması beklenmeli ve uygulamaya geçilmelidir. Karıştırılan 

MasterSeal® 645, uygulanacak ortam koşullarına göre sarfiyat tablosunda belirtilen miktarda mala ile 

uygulanır. 

Kaplamanın Korunması 

Kaplama tatmin edici şekilde kuruyana kadar temel çukuru dolgusu yapılmamalıdır. MasterSeal® 645 

temel çukuru dolgusu yapılmadan önce, uygun drenaj plakaları ve ısı yalıtım levhaları ile dolgu esnasındaki 

darbelerden korunmalıdır. Drenaj levhaları, drenaj borularına bağlanarak, temel çukuru içine dolması 

muhtemel su drene edilmelidir. Ocak taşı, hafriyat artığı ve inşaat molozu gibi maddeler, temel çukuru 

dolgusu için uygun değildir. 

SARFİYAT 

9. BORDÜR TAŞI DÖŞENMESİ 

Yol, kaldırım veya yeşil alan kenarlarına, yerinde dökme yada piyasadan temin edilen, 15x30x70cm beton 

bordürlerin, istenilen kota getirilmesi için sıkıştırılmış kum dolgu yapılması, 250 dozlu çimento harçla 

döşenmesi, derzlerinin ve boşluklarının doldurulması işleri için, hertürlü malzeme ve zayiatı ile yükleme, 

boşaltma, yatay, düşey taşımalar, işçilik,müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 mt  için fiyatı. 
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ÖLÇÜ: Yerinde ölçülen boyu hesaplanır. 

10. GEMİCİ MERDİVENİ (GALVANİZ ÇELİK)    

Krom bölümünde mekanik odanın üst kotuna çıkmak için galvaniz çelik ürünlerden oluşan ve projesine 

uygun gemici merdiven yapılmasıdır. 

 

Bu işler için her türlü nakliye, işyerinde yatay, düşey taşıma boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iş 

iskelesi, çalışma sehpaları, her türlü işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahildir. 

 

ÖLÇÜ: İmal edilen gemici merdiveninin ağırlığı üzerinden hesaplanır. 

11. GAZ BETON BLOK İLE İÇ BÖLME DUVAR YAPILMASI 

Projesinde verilen uygun kalınlıkta iç bölme duvarlarda ( duvar boyuna ve yüksekliğine göre hesaplanacak 

olan asgari kesit boyutuna göre hesaplanacaktır. ) gazbeton duvar elemanları , özel yapıştırma harcı 

kullanılarak yatay olarak mimari projesine tam uyumlu olarak döşenir. tüm hacimlerde projesine uygun 

yükseklikte örülür. Duvarların tavan plağıyla birleşimlerinde poliüretan expande köpük ile düşey yönde 

sıkışma sağlanır. Duvarların şakül ve terazisinde olması Sağlanır. duvar duvar birleşimlerinde titreşim 

sırasında ayrılmayı engellemek için file uygulanır. 

H: 3 mt üzeri duvar imalatlarında yata hatıl, 8 mt den uzun duvarlarda ise düşey hatıl yapılarak 

desteklenmelidir.  

Ölçü: örülen alanın eni boyu çarpılarak bulunur, 2 m2 den düşük minhalar hesaba katılmaz.  

12. İÇ CEPHE KABA SIVASI YAPILMASI 

1m3 dişli kuma 250 kg. çimento ve 0,170 m3 kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla ortalama 2,00 cm. 

kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü 

malzeme ve kaybı, işçilik, çalışma sehpaları her türlü malzemenin iş yerine nakli, inşaat yerindeki yükleme, 

yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m² fiyatıdır.   

Malzeme özellikleri: Yıkanımş elenmiş Dere Kumu kullanılabilir. 

Portland çimentosu: TS 19 standardına uygun PÇ 32,5 kullanılacaktır. 

Kireç hamuru: TS 30 standardına uygun olacaktır. 

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler yerinde ölçülür. Doğrama pervazları ve varsa ahşap 

süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba m² olarak katılır. Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama 

yüzeyleri m² olarak düşülür 

13. KABA SIVA ÜZERİNE ALÇI SIVA YAPILMASI 

Proje detay ve mahal listelerinde yazılan yerlerde perlitli alçı yapılması işidir. Plastik, saten, yağlı boya ve 

benzeri ile kaplanacak yüzeylerin, iyice yıkanıp, temizlendikten sonra, yüzeylere bir kat perlitli Lafarge 

veya Tepe Knauf dolgu alçısı, bir kat perlitli + saten karışık, bir kat da Lafarge veya Tepe Knauf saten alçı 

çekilmesi ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çelik mala ile çekilmesi, gerektiğinde 

zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve 

düşey taşıma, boşaltma, , beton yüzeylere uygulamadan önce binder astar uygulaması, işçilik, nakliye, 

çalışma sehpaları, iş iskelesi, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatıdır.   

Malzeme özellikleri: Su : TS 1247 ‘de belirtilen şartlara uygun su kullanılacaktır. 

Saten alçı: TS 452’de belirtilen şartlara uygun kullanılacaktır. 

ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 

 

14. SU BAZLI İÇ CEPHE BOYASI İLE DUVAR BOYASI YAPILMASI 

Sıva yüzünün temizlenmesi, zımparalanması, tozların süpürülmesi, birinci kat boyanın alçıya yapışmasını 

sağlayan binder, üzerine iki kat JOTUN, DYO veya MARSHALL Marka Boya marka duvar boyası ile 

badana yapılması her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, sehpa, işyerine nakli, iş iskelesi kurulması ve 

sökülmesi, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyattır. Boya yapılmadan evvel DYO Binder 150 

Gr / m2 sarfiyatla  astar kat uygulandıktan sonra, 150 Gr / m2 sarfiyatla iki kat Saten Boya Uygulanacaktır. 

Malzeme özellikleri: Plastik duvar boyası: TS 5808 standardına uygun olacaktır. 

ÖLÇÜ:  Boyanan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 

15. DIŞ CEPHE PANELLERİNİN VE KOLONLARIN (İÇERİDE KALAN YÜZLERİNİN) 

BOYANMASI 

Üretim alanında ve gereken diğer alanlarda dış cephe panellerinin ve kolonların (içeride kalan yüzlerinin) 

Dyo Filli boya RAL 9010 PVC boya ile (bir kat astar ve iki son kat) boyanması.  Cephe panelleri arasındaki 
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derzlerin mastik ile tamamen doldurulması ve işlem sırasında kullanılacak olan iskele, manlift vb 

ekipmanların bedeli de dahil olan işlemdir. 

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kaybı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iskele, 

işçilik, alet edevat giderleri, her türlü nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır. 

ÖLÇÜ: Boya yapılan alanlar yerinde ölçülerek hesaplanır. 

16. SERAMİK DUVAR KAROSU YAPILMASI  

Uygulamaya baslamadan önce ,yüzey,toz ve yağ gibi yapısmayı azaltıcı maddelerden arındırılacaktır. 

Seramik yapıstırıcısı, uygulama yüzeyine, en az 2 mm kalınlıkta bir tabaka halinde sürülecek ve fayansçı 

malası ile , fazla bastırmadan taranacaktır. İyi bir yapısma sağlamak için seramikler yapıstırıcının 

üzerine,bastırılarak ve hafifçe sağa sola hareket ettirilerek yerlestirilecektir. Seramik kaplamaların derz 

boslukları 2 – 3 mm olarak bırakılacaktır. Yer ve duvar seramiklerinin birlesim yerlerinde ve seramikten 

farklı malzemeye geçislerde, geçiş profilleri uygulanacaktır. 

Ölçü: kaplanan yüzeyin eni boyu çarpılarak bulunur. 

17. ISLAK MAHALLERDE SÜRME ESASLI SU IZOLASYONU YAPILMASI 

  

İyice temizlenmiş beton yüzeylere ve zeminden 30cm yukarıda duvar sıvalarına akrilik dispersiyon ile su 

geçirimsizlik katkıları içeren SİKA, Henkel veya Weber Saint Gobain marka çimento esaslı, çift bileşenli 

su yalıtım harcı malzemesi 2 kat sürülerek su izolasyonu yapılması. Kenar birleşimlerinde file mutlaka 

kullanılacak ve 4-5mm radius verilecektir. 

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, 

nakliye, çalışma sehpaları, iş iskelesi, yüklenici karı ve genel giderler dahildir. 

 ÖLÇÜ: İzolasyon yapılan yüzeyler yerinde yapılacak ölçü ile m² olarak hesaplanır. 

18. 4-8 CM KALINLIĞINDA ŞAP YAPILMASI     

    

Proje detay ve mahal listelerinde yazılan yerlerde 4-8 cm kalınlığında tesviye şapı yapılması işidir.  

1 m³ kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla (4x8)cm. kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan 

anolara şaşırtmalı ve derzlere 4cm eninde bitümlü karton şerit konularak, ortalama  

4-8 cm. kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde mekanik perdah ile şap yüzeyinin 

perdahlanması, şap yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat 

yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m² 

fiyatıdır. 

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre şap yapılan yüzeyler m² olarak hesaplanır.  

19. ZEMİN BETONU DÖKÜLMESİ 

Zemin Betonu: 

15cm. kalınlıkta C25 kalitede olacaktır. 

Betonda traslı çimento kullanılmayacaktır. 

Beton hazırlanırken asağıdaki hususlara uyulacaktır. 

- Min çimento miktarı 250 kg/m3 olacaktır. 

- Su/çimento oranı en çok 0.55 olacaktır. 

- En büyük agrega çapı 24 mm olacaktır. 

- Şantiyede slamp 10-12 cm olacak, akışkanlaştırıcı ilavesi ile en çok 16 cm slamp elde edilecektir. 

Çelik hasır: 

Q131 tek kat olup, üzerinde yürünebilecek şekilde sehpa donatısıyla tahkim edilerek, betona hazır 

hale getirilecektir. Çelik hasır binileri en az ikişer göz olacaktır. Üst kat çelik hasırın beton 

döküldükten sonra, koyulmasına izin verilmeyecektir. 

Kür Malzemesi:  

Akrilik Yüzey Kürü 

Sarfiyatı ~200 gr/m2 olan, yanıcılığı ve eksplosyonu olmayan, piolit esaslı kür malzemesidir. 

Beton yüzeye süpürge yapılacaktır. 

UYGULAMA 

a) Öncelikle alt zemin 95% proctor sıkılıkta ve max. ± 10 mm proje kotu toleransında olacaktır. 

b) Zemine 150 gr/m2 PE Folyo, 30cm bindirme ile serilecektir. 

c) Kolon ve duvar kirişi yüzeyleri klimaflex poliretan levha ile betonundan ayrılacaktır. 

d) Beton yüzeyi düzgün olacak ve toleranslar 1 m’de ±1 mm. ve tüm alanda maksimum 5 mm’yi 

geçmeyecektir. Yüzey düzgünlüğü için lazer seviye kontrolü kullanılacaktır. 
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e) Beton, derz kesim planında verilen ölçülerde derz sistemi ile dökülecektir. 

f) Bu miktarda betonun santralden temini ve başka santrallerden yedeklenmesi garanti edilmelidir. 

g) Beton vibratörlü mastar ile sıkıstırılacaktır. Mastar ilerleme hızı 1metre/dakika olacaktır. Vibratör 

sadece blok kenarlarında kullanılacaktır. 

h) Disklenmiş yüzey betonu kurutulmadan perdahlanacaktır. 

j) Beton prizini aldıktan sonra projedeki derz kesme planına göre kesilecektir. 

Beton kesilmesi için en uygun süre kontrollükle birlikte belirlenecektir. 

Bu süre 3 günü geçmeyecektir. 

Her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü 

malzeme, işçilik, nakliye, yükleme ve boşaltma, zayiat, makine ve ekipman, araç gereç giderleri, 

yatay ve düşey taşımalar, yüklenici karı ve genel giderleri teklif birim fiyatına dahildir. 

ÖLÇÜ: Dökülen saha betonunun ölçüsü proje üzerinden çıkarılarak hesap edilir. 

20.  TOPPİNG BETONU DÖKÜLMESİ (7 CM) 

Projesinde belirtilmiş olan yükseklikte C 30 (pompa dahil) betonunun anolar ile tesviyesinde 

dökülmesi, vibratörlenmesi, gerekirse mekanik perdah makinesi ile düzeltilmesi, ø188/188 çelik hasır 

döşenmesi, sürgü donatısı dahildir. 

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 

işçilik, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahildir. 

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden m² olarak hesaplanır. 

21. GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ (200GR/M²)     

    

Proje ve detaylarında gerek görülen yerlerde zeminlere geotekstil keçe serilmesi. Serilecek alan, kir, moloz, 

toz vb unsurlardan temizlenecek ve daha sonra serim işi yapılacaktır.  Keçe serilirken 15cm bini yapılarak 

serilecek ve hemen arkasından üst katmanı tamamlanacaktır. 

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kaybı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iskele, 

işçilik, alet edevat giderleri, her türlü nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil birim fiyattır. 

 ÖLÇÜ: Keçe serilen alan ölçülerek hesap edilir. Bini payları hesaba katılmaz. 

22. PVC MEMBRAN SU İZOLASYONU SU İZOLASYONU YAPILMASI (BTM 

POLYPLAN UG)  

Grobeton üzerine 300 Gr/m2 Geotekstil Keçe serildikten sonra; 2,00 mm kalınlığında PVC Membran temel 

su izolasyonu uygulanacak, üzerine tekrar 300 Gr/m2 Geotekstil keçe serilmesi için gerekli her türlü 

malzeme ve kayıpları – makine – alet edevat - işçilik – iskele - nakliye – saha içinde her türlü yatay ve 

düşey taşıma - yüklenici karı ve genel giderler dahil fiyatıdır.  

ÖLÇÜ: İzolasyon yapılan yüzeyler yerinde yapılacak ölçü ile m² olarak hesaplanır. 

23. ISLAK HACİM ZEMİN SERAMİĞİ KAPLAMASI YAPILMASI 

Proje ve mahal listesinde belirtilen alanlarda; belirtilen ebatlarda ve kotu ayarlanmış şap üzerine Kalekim 

1051 yapıştırma harcı ile yapıştırılarak döşenmesi, derz dolgusunun (Basf-Fleksfuga veya Weber-

Jointflex) uygulanması ve temizlik işlerinin tamamlanmasıdır. Her türlü malzeme işçilik, nakliye ve zayiat 

dahil, 

Ölçü: Kaplanan yüzey ölçülür. 

Bkz: Tüm mimari proje paftaları ektedir. 

 

24. ALÇIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI 

40x40x2 mm kutu profiller ile taşıyıcı karkasın çelik dübel, vida veya uygun askı sistemi ile tavana asılarak 

kurulması, terazilenmesi ve bu karkas üzerine LAFARGE veya TEPE KNAUF ürünü yeşil alçı levhaların 

borazan vidalar ile bağlanması, birleşim yerlerinin derz bandı ve derztek dolgu alçısı ile doldurularak asma 

tavan yapılması işlemidir.  

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, 

nakliye, çalışma sehpaları, iş iskelesi, yüklenici karı ve genel giderler dahildir. 

ÖLÇÜ: Asma tavan ve/veya ışık bandı yapılan yüzeyin eni ile boyu çarpılarak metraj hesaplanır, 

aydınlatma armatürü, menfez, kolon gibi 1m2 den küçük boşluklar metrajdan düşülmez 

25. ALÇIPAN ASMA TAVAN ÜZERİNE ALÇI SIVA YAPILMASI 

Proje detay ve mahal listesinde yazılan yerlerde Lafarge veya Tepe Knauf saten alçı yapılması işidir. Plastik 

tavan boyası ile kaplanacak alçıpan yüzeylerin temizlendikten sonra, hazırlanan saten alçı harcı ile düzgün 

ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çelik mala ile çekilmesi, gerektiğinde zımparalanması, 
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tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, işçilik, nakliye, çalışma sehpaları, iş iskelesi, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.  

Malzeme özellikleri: Su: TS 1247 de belirtilen şartlara uygun su kullanılacaktır. 

 Saten alçı: TS 452 de belirtilen şartlara uygun su kullanılacaktır. 

ÖLÇÜ: Asma tavan yapılan yüzeyin eni ile boyu çarpılarak metraj hesaplanır, aydınlatma armatürü, 

menfez, kolon gibi 1m2 den küçük boşluklar metrajdan düşülmez. 

26. TAVAN BOYASI YAPILMASI 

Sıva yüzünün temizlenmesi, tozların süpürülmesi, birinci kat, özel astar boya üzerine iki kat JOTUN, DYO 

veya Marshall Marka Boya tavan boyası ile badana yapılması her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, sehpa, 

işyerine nakli, iş iskelesi kurulması ve sökülmesi, yatay ve düşey taşımalar, alet edevat giderleri, yüklenici 

karı ve genel giderler dahil 1m² fiyattır. 

Malzeme özellikleri :   

Plastik tavan boyası: TSE standardına ve boya genel teknik şartnamesine uygun olacaktır. 

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boyanan alan ölçülür, boşluklar düşülür. 

27. METAL ASMA TAVAN YAPILMASI 

60x60 cm ve 30x30 ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester 

esaslı) arka yüzü 0,2 mm akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan 

paneli, ø 2.5 mm delik çaplı, 5 cm bordürlü olacaktır. 

ÖLÇÜ: Asma tavan yapılan yer m² olarak yatay düzlemde ölçülür. Tavan bünyesindeki armatür ve tesisat 

boşlukları düşülmez. 

28. DENİZLİK-LİMONLUK YAPILMASI  

Granit veya mermer plaklarla 3cm kalınlıkta ve projedeki genişliğinde (max 30 cm) denizlik, limonluk, 

küpeşte yapılması. Mermer ve ya granit denizlik,limonluk,küpeştenin, temini,şantiyeye 

getirilmesi,montajının yapılması için gerekli her türlü malzeme,aksesuar ve zayiatı ile birlikte yükleme, 

boşaltma, yatay, düşey taşımalar, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 mt fiyatı. 

Ölçü: Döşenmiş alan ölçülür. 

Bkz: Tüm mimari proje paftaları ektedir 

29. PVC YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI 

PVCden Ø150 mm çapında yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte yağmur oluğunun temin edilmesi etek çapı 

ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, etek altına bir kat bitümlü karton konması, süzgeç 

konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü 

malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, müteahhit genel 

giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  

ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. 

30. YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILMASI 

PVC‘den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan 

itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur 

borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, 

malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel 

giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı :  

ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. 

31. TPO MEMBRAN ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI 

 Termoplastik Poliolefin esaslı; polyester donatılı, esnek; Avrupa Teknik Onayını (ETA) belirten işaretine 

sahip, IS0 9001 ve ISO 14001 kalite sertifikalı ve FM onaylı su yalıtım membranı, : 

Kalınlık: 1,14 mm  

En: 1.52 , 2.44 m  

Boy: 30,50 m 

Renk: Beyaz, Gri , Bej 

 

Fiziksel Özellik Test Metodu Tipik Değer Birim 

Su Sızdırmazlık EN 1928 (A)   

Gerilme Mukavemeti 

(iki doğrultuda)  

EN 12311 – A  ≥ 800  MPa  

Uzama  EN 12311 – 2  ≥ 20  %  
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Statik Yük Dayanımı 

(EPS & Beton)  

EN 12730 (B)  ≥ 25  kg  

Darbe Dayanımı (EPS 

& Beton)  

EN 12691  ≥ 10  mm  

Yırtılma Dayanımı  

L / T  

EN 12310 – 2  ≥ 800/500  N  

Ek Yeri Soyulma 

Dayanımı  

EN 12316 – 2  ≥ 100  N/50 mm  

UV Dayanımı  EN 1297  7500  s  

Düşük Sıcaklıklarda 

Katlanabilme  

EN 495 – 5  ≤ -50  ˚C  

Yangın Performansı  EN 13501 – 5   B ROOF (t1) 

Ateş Karşısında 

Davranışı  

EN 13501 – 1   E 

Bitki Köklerine Karşı 

Dayanım  

PrEN 13948  Geçer   

32. ÇİFT KAT PP3000 MEMBRANLI SU İZOLASYONU (XPS , KEÇE VE DRENAJ 

LEVHASI DAHİL) 

Su izolasyonu: Mevcut zemin ve duvar hazırlıkları yapıldıktan sonra zemin ve duvara ortalama 400 gr/m² 

gelecek şekilde astar uygulanacaktır. Bunun üzerine polimer bitüm polyester keçe taşıyıcılı BTM veya 

Onduline marka PP 3000) malzeme ile % 10 binili olarak birinci kat işlem yapılacaktır. İkinci kat yine 

polimer bitüm polyester keçe taşıyıcılı enine ve boyuna % 39 a % 40 uzama ve esneme payı olan (BTM 

veya Onduline marka PP 3000) malzeme ile su izolasyonu tamamlanacaktır. Bundan sonra 10cm XPS 

levhalar, iki kat su izolasyonu yüzeylerine özel yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır. Bu imalat tamamlandıktan 

sonra üzerine toprak etkilerinden korumak için ONDÜLİN marka drenaj levhası (500gr/m²) konacaktır.  

Bu iş ile ilgili her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, 

nakliye, çalışma sehpaları, iş iskelesi, yüklenici karı ve genel giderler dahildir. 

 

Beher m²  çift kat membranlı su izolasyonu, 10cm XPS ısı levhası ve drenaj levhası dahil  

ÖLÇÜ: Yapılan tüm bodrum kat perdeleri dış yüzeyleri izolasyonu kırık ölçü m² üzerinden hesaplanır. 

33. RAL 7016 MAT ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE ISICAM YAPILMASI  

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, 

mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik 

şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, 

kanat profilleri) elektrostatrik toz boyalı alüminyum profillerle; sürme pencere, camekan, kapı kanadı ve 

kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör 

kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo 

bant), montaj dübeli vs.)ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme 

zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleridir. 

NOT: 

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 1,7 mm (± %10) 

et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, 

köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı 

olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 

3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır. 

Alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol 

kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması  

 Teknik Tarifi: 4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere 

ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın 

yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, 

profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, 

yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici 

genel giderleridir. 

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. 
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Elektrostatik toz boyalı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması.  

 Teknik Tarifi: İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, 

kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara 

ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, 

kayıt, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal 

açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj 

malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava 

sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.)ile yerine 

takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey 

taşıma giderleridir. 

NOT: 

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 1,7 mm (± %10) 

et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, 

köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı kullanılacak ve 

köşeler preslenmiş olacaktır 

Beher m²   

34. MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI (KROM)   

Proje ve detaylarına uygun 316 kalite paslanmaz çelik ø50mm küpeşte ve ø16mm ayni kalite dolu çubuk 

şeritlerden oluşmaktadır.  Taşıyıcı elemanlar ø30mm olacak, her sahanlıkda 2 adet ve her merdiven kolunda 

da eşit aralıklarla ve ikişer adet olmak üzere monte edilecektir. Taşıyıcılar, merdiven basamaklarına 

kimyasal dübeller ile terazisinde monte edilecek ve montaj delikleri ø80mm flanş ile örtülecektir.  Küpeşte 

ve alt şeritlerin köşe dönüşlerinde Radiusları sağlanacak ve uygun montaj elemanları ile kaynaksız çözüm 

üretilecektir.  

Bu işler için her türlü nakliye, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iş 

iskelesi, çalışma sehpaları, her türlü işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahildir. 

ÖLÇÜ: Yerinde uygulanılan imalat mt olarak ölçülür.  

35. YANGIN DAYANIMLI KAPI (100X220CM) (UNIVER)    

   

Kapı kasa sac kalınlığı 1,8mm olup kanat sac kalınlığı 2X0,8mm’dir.  

Kapı kanadı galvanize çelik saç yalıtım dolgu malzemeli olup toplam kalınlık 50 mm’dir. Kanat dolgu 

malzemesi dansitesi 90-120 kg/m2’dir. 

Galvanize çelik saç kasa duvara montajlanabilmesi için braketlidir, Aynı zamanda kasadaki yuvalardan 

vida ile de duvara sabitlecektir. 

Kapıların kasaları birbirine bağlı çerçeve şeklinde dört parça halinde üretilmekte olup montaj esnasında 

her iki yöne açılım imkanı sağlamaktadır (Pencere olmaması durumunda). 

Kapı kasası üzerinde kapı kapandığında rahatsız edici ses çıkmasını engelleyen lastik contalar konulacaktır. 

Komple kilit yuvası ve silindiri ile 3 adet anahtar kapı ile birlikte teslim edilecektir. 

Kapı kasasının menteşe tarafında güvenlik pimi vardır. 

Açma kolu standart siyah renkli çelik dolgulu özel yangın dayanımlı malzeme ile kaplı olup aynası ve 

komple kilit yuvası ve silindiri ile birliktedir. 

Kapıda her kanatta 2 adet menteşe vardır. Bir menteşe kendini kapatan yaylı, bir menteşe dikey ayar için 

vidalı rulman menteşedir. 

Kapı kanadı içerisinde, kapının daha sıkı kapanmasını sağlayan takviye plakaları olup aksesuar istenmesi 

durumunda bu plakalara montajlanmaktadır.  

Kapı kenarında kapı ile ilgili özellikleri (yangın dayanımı, üretim yılı, sertifikasyon, vs) yazan metal 

tanıtım plakası bulunur. 

Kapı kasası ve kanadı RAL9007 Renginde Epoksi-polyester fırınlanmış toz boya ile boyanmıştır. 

60 dakika yangın dayanımlı kapılarda alt mekanik ses contası kullanılması durumunda ses yalıtımı 

sağlanabilmektedir. Kanat ağırlığı yaklaşık 33 kg/m2 dir. 

İç tarafta panik barlı dış tarafta kol olmayacak. Ancak Elektrik ve IT odalarında dışta kol olacaktır.  

NOT: İdari bina haricinde yer alan tüm yangın kapılarında duvar kalınlığına uygun olarak hazırlanmış 3mm 

sac bükme sac kasanın üzerine montajlanacaktır. İdari bina kapıları orijinal tam kasalı olarak yapılacaktır.   

Bu işler için her türlü nakliye, işyerinde yatay, düşey taşıma boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iş 

iskelesi, çalışma sehpaları, her türlü işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahildir. 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası   Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

ÖLÇÜ: İmalatlar yerinde yapılan sayım üzerinden adet olarak hesaplanır. 

36. PREFABRİK BETONARME TAŞIYICI SİSTEM PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI 

İÇİN TEKNİK ŞARTNAME TASARIM ÖN KABULLERİ 

Söz konusu yapı elemanları 06 Mart 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve 06 Mart 2007 

tarihinde yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümleriyle 

tamamen uyumlu yapılacaktır. Yönetmelik hükümleri gereği alınacak değerler, yük bilgileri ve malzeme 

bilgileri aşağıda belirlenmiştir. 

Deprem Bölgesi : 1 

Etkin Yer İvmesi Katsayısı (Ao) : 0.40 

Bina Önem Katsayısı (I) : 1.00 

Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R) : 3 

Yerel Zemin Sınıfı : Z3 

Spektrum Karakteristik Periyotları : TA = 0.15 sn, TB = 0.40 sn 

Kar Yükü : 75 Kg/m2 

Yerinde Dökme Beton Kalitesi : C25 

Öngerilmesiz Prefabrike Elemanlar Beton Kalitesi : C30 

Öngerilmeli Prefabrike Elemanlar Beton Kalitesi : C40 

İnşaat Çeliği Kalitesi : S420 – S500 

Öngerme Çeliği Kalitesi : Düşük Gevşemeli 270 K Strand (ASTM A416-80’e uygun) 

Sac, Ankraj Plağı Kalitesi : St37 

Hareketli Yükü : 350 kg/m2 

MALZEMELER 

Çimento 

Yalnız tek bir marka için çimento kullanılacaktır. Kullanılan çimento, TS 19’a uygun normal portlant 

çimentosu olacaktır. 

Ön gerilmeli beton elemanların imalatında kullanılan çimento asgari PÇ 42,5 kalitesinde ve TS 

19 veya TS 3646’ya uygun olacaktır. 

Derzler için kullanılacak çimento harcı, DIN 1045’e uygun olacaktır. 

Agregalar 

Prefabrike elemanların imalatında kullanılacak kırma taş veya elekten geçmiş ve yıkanmış 

granülometrik çakıl ve kum karışımları TS 706’ya uygun olacaktır. Dozaj işlemi ağırlık esaslı 

olacaktır. 

Su 

İmalatta kullanılacak olan su, asit, yağ, tuz, alkali ve organik madde içermeyecektir. Su dozajı ağırlık 

esaslı olacaktır. Sistem, agreganın ıslak olması ve su taşıması halinde su dozajını kontrollu 

yapılabilmelidir. 

Demir Donati Dayanimi Değerleri 

Demir donatı, özel olarak S420 tipinde, hasır çelik S500 tipinde ve hepsi TS 708, Deprem 

Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve TS500’e uygun olacaklardır. Çelik dayanım 

değerleri ise şöyledir: 

Betonarme Çeliği 

Boyuna Donatı S420 olup akma değeri 4200 kg/cm2’dir. 

Öngerilme Çeliği 

Öngerilmeli betonarme elemanlarda kullanılacak öngerme halatları TS 3233 

ve ASTM A-416-80 koduna uygun düşük gevşemeli olarak kullanılacaktır. 5 mm., 3/8” halat, ½” 

halat, 0.6” halat akma değeri 18500-19000 kg/cm2’dir. 

Çelik Hasır 

Elemanlar içinde kullanılacak çelik hasırlar S500 çeliği olup, akma gerilmesi 5000 

kg/cm2 ‘dir. 

Ankrajlar, Diğer Gömülü Elemanlar ve Delikler 

Prefabrike elemanların kalıptan çıkarılması, kaldırma, taşıma, tekrar kaldırma, montaj ve yerine 

tespiti için yeterli sayı ve mukavemette kancalar, kaldırma halkaları, dişli oyuklar, borular ve tel 

halattan düğümler tertip edilecektir. (154 nolu pozda belirtilen ankraj elemanları hariç) bu tür 

elemanların bedeli imalat birim fiyatlarına dahildir. 

Kalıp 
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Kalıplar, betonun ıslak haldeki hidrostatik basıncını karşılayacak ve proje ölçülerini muhafaza 

edecek kadar mukavim, çimentonun reaksiyonuna dayanıklı, su emmeyen, tercihen çelikten veya 

onaylanmış diğer uygun malzemeden yapılacaktır. Kalıp yüzeyleri, yüzey kusurlarını en aza 

indirecek düzgünlükte olacaktır. Kalıplar üzerinde, işin seyri esnasında oluşabilecek müsaade 

edilebilir kusurlar onaylanmış uygun bir yöntem ile tamir edilecektir. 

Katkı Maddeleri 

Beton karışımında işlenebilirliği arttırmak, kür süresini azaltmak ve iyi bir beton kalitesi elde 

edebilmek amacı ile uygun bir süper akışkanlaştırıcı kullanılacaktır. Bu katkı maddesi içinde klor 

bulunmayacağı gibi demir donatıya ve özellikle öngerme çeliğine hasar verebilecek pas yapıcı 

maddeler kullanılmayacaktır. Kullanılacak katkı maddesinin miktarı, tipi, uygulama yöntemi ve 

kontrolü için İşverenin yazılı onayı alınacaktır. 

Beton Sınıfları 

Prefabrike TT Plakların üretiminde kullanılacak olan beton, en az C30 sınıfında veya statik 

hesapların öngördüğü kalitede olacaktır.. 

Kalıp İşleri 

Kalıplar, elemanların projede belirtilen ölçülerde imalini sağlayacak ölçü, tolerans ve düzgünlükte 

olacaktır. Kalıplar, yeni bir kullanım için daima beton artıklarından temizlenmiş ve yağlanmış olarak 

muhafaza edilecektir. 

Kullanılan kalıp yağı betona renk vermeyecek ve gözenek bırakmayacak şekilde testler sonucu 

seçilecektir. Kalıp yağı uygulaması sırasında yağın teçhizata bulaşmaması sağlanacaktır. Teçhizatın 

yerleştirilmesinde plastik pas payı takozlar kullanılacaktır. 

Beton dökülen kısım, kum-çimento harcının yayılmasının ardından kalıp yüzeylerine uyacak şekilde 

perdahlanacaktır. 

Görünür yüzeyler : Pas kalıp yüzeylerindeki farklılık, uygun olmayan bakım şartları, başka unsurlar, 

çizgisel izler (donatı izleri) yüzünden meydana gelebilecek yüzeysel farklılık ve renk değişikliklerine izin 

verilmeyecektir. 

Brüt Beton Kozmetiği : Üretim hatası ile yüzeylerde oluşabilecek delik, hava kabarcığı vb. yüzey kusurları 

uygun malzeme ve yeterli sayıda eleman ile montajı takiben giderilecektir. 

Demir Donatı ve Ankraj Malzemesinin Yerine Konması 

Demir donatı projede gösterilen kesit ve miktarlarda ve uygun ölçülerde plastik pas payı elemanları 

kullanılarak yerine konulacaktır. 

Ankraj malzemesi de projede belirtilen şartlarda düzgün olarak yerleştirilecektir. Bağlantı bulonları, 

bulon delikleri, çelik bağlantı parçaları ve bunun gibi gömülü parçaların kalıba montajında kurulacak 

düzenekler: 

Bunların pozisyonlarını +3 mm’den fazla sapmamasını sağlayacak nitelikte, 

2. Vibrasyon sırasında kaymalarını önleyecek rijitlikte olmalıdır. 

Betonun Karıştırılması 

Beton, granülometrik şartların ağırlık kontrolü ile sağlandığı, onaylanmış bir beton santralında 

hazırlanacak ve karıştırılacaktır. Karıştırmada kullanılan santralin karıştırıcısı cebri karıştırıcı olacaktır. 

Karıştırmada su verilmeden önce homojen bir yapı elde edilinceye kadar karıştırma yapılacaktır. 

Betonun Dökülmesi, Sıkıştırılması 

Beton, her bir eleman için kesinti olmaksızın bir kerede dökülecek, doldurulacak ve yayılacaktır. 

Soğuk derzlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Betonun bir kaç kademede dökülmesi halinde 

ara vibrasyondan kaçınılacak ve beton partileri arasında geçen süre en çok 10 dakika olacaktır. 

Bütün betonlar, betonun özelliklerine uygun bir frekans olan 50 HZ lik vibratörler ile 

sıkıştırılacaktır. Şayet gerekirse beton yüzeylerinin düzgünlüğünü temin için kalıp dışına uygun 

yerlere monte edilmiş homojen karıştırma sağlayacak satıh vibratörleri kullanılacaktır. Bu vibratörler 

6000-10.000 fps devirli vibratörlerdir. Dar ve derin kesitli elemanların dökümünde daldırma vibratör 

ile satıh vibratörü birlikte kullanılacaktır. 

Vibratör gerektirmeyen veya kullanılamayacak durumlarda, ilgili elemanın beton kalitesi 

sağlanmak kaydı ile, kendiliğinden kalıba yerleşen Visco Beton kullanılacaktır. 

3.4.4 Prefabrik cephe paneli ve parapet elemanlarının kumlama standardı: “3- 6mm/tane çaplı bazalt 

kumunun 100-200 cm den 45 ° açı ile cephe paneli yüzeyine 8 bar 

ile püskürtülmesi ile yapılır” 

Betonun Taşınması 
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Betonun gerek santralden alınması, gerekse kalıplara taşınması, segregasyona sebep olmayacak 

bir sistemle yapılacaktır. Betonun santralden alınmasıyla kalıpta vibre edilmesine kadar geçecek 

zaman maksimum 15 dakika olacak şekilde dizayn edilecektir. 

Betonun Sertleştirilmesi (Kür) 

Prefabrike elemanların kür uygulaması “Öngerilmeli Beton Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları: 

TS 3233” ve “Accelerated Curing at Atmospheric Pressure: ACI 517.2R - 80”e göre yapılacaktır. 

Hava sıcaklığına göre 1-3 saatlik bir dinlenme periyodunu takiben sıcaklığı saatte 15-200 C’lik bir 

hızla 70-800 C’ye yükseltilecek ve istenen beton dayanımına ulaşıncaya kadar 5-7 saat bu üniform 

sıcaklık tutulacaktır. Soğuma da ani olarak değil, sıcaklık, tedricen düşürülerek yapılacaktır. 

Buhar kürü kullanılması halinde TS 3648’e göre hareket edilecektir. Buna ilave olarak, beton 

yüzeylerindeki homojenliği bozucu leke veya pürüzleri engellemek için gerekli önlemler alınacaktır. 

Buhar kürü kullanılmadığı zaman, betonun mutat korunması ve sertleştirilmesi için TS 1247 

uygulanacaktır. 

Yüzey Kalitesi 

Prefabrike elemanların yüzey biçimleri, renk ve parlaklık açısından homojenlik gösterecek şekilde 

olacaktır. Elemanların iç ve diş yüzeylerinde pürüzlülük ve parlaklık farkı olmayacaktır. 

Kalıplanmayan beton yüzeylerinde de ayni hassasiyet sağlanacaktır. 

Kalıptan Çıkarma 

Bütün prefabrike elemanlar, yapısal tasarım analizlerine, uygun olarak özel ve onaylanmış bir 

sisteme göre kalıptan çıkarılacaktır. Şayet YÜKLENİCİ diğer kaldırma sistemlerini kullanma 

niyetinde ise bunun için önceden İŞVEREN’in yazılı müsaadesini alacaktır. 

TESTLER (Dayanım Kontrolu) 

Test işlemleri TS 9967 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak yapılmak zorundadır. 

Uygulamanın tasarım ile ters düştüğü veya 7 ile 28 günlük numunelerin mukavemetleri TS 500 veya 

DIN1045’de verilmiş değerlerin altında kaldığı durumlarda, iş sahibi isterse, “Tahrip Etmeyen Yükleme 

Testi”ve/veya “Beton Çekici ile Mukavemet Testi” uygulayacaktır. Şayet sonuçlar gerekli limitleri 

sağlamaz isebu türden elemanlar reddedilecektir. 

Her eleman için alınan yeterli sayıda 15x30 (cm)’lik silindir ile kalıptan alış ve 28 günlük havuz 

dayanımları saptanacaktır. Kalıptan alma mukavemetine erişinceye kadar kırılan küpler kalıptan alış 

aninibelirleyecektir. Beton dayanımlarında, şartname limitleri içindeki varyasyon değerleri sağlanıp, 

bilgisayar ile istatistik kontrol yapılarak hedef dayanımlar daha yüksek tutulacaktır. 

Beton silindir dayanım değerleri en az aşağıda kayıtlı değerlerde olacaktır. 

Prefabrike Kolon Betonu : 300 Kg/cm2 (28 günlük silindir) 

Öngerilmesiz Prefabrike Kiriş Betonu : 300 Kg/cm2 (28 günlük silindir) 

Öngerilmeli Kiriş Betonu : 400 Kg/cm2 (28 günlük silindir) 

ELEMANLARIN İSTİF, TAŞINMA VE MONTAJI 

İstifleme 

İmal edilmiş elemanlar üzerinde imalatçı firmanın ismi, imalat tarihi, tip ve markası açık olarak 

yazılmış olacaktır. Herhangi bir yanlış anlamayı engellemek üzere elemanların inşaattaki yerleri 

belirtilmeli, ayni ölçüler fakat farklı donatıya, beton sınıfına ve pas payı ölçüsüne sahip bileşenler 

tanımlanmalıdır. 

İmal edilmiş elemanlar, beton yüzeylerini iyileştirmek amacı ile rötuş veya tamir işleri yapıldıktan 

sonra düzgün bir şekilde istiflenecektir. Bileşenler, aralarında ahşap tabla, takoz veya kalaslar ile 

birbirlerinden ayrılmış olarak üst üste istiflenebilir. İstifleme kesinlikle doğrudan doğruya zemin 

üzerine yapılmayacaktır. İstifleme sırasında kaldırma kancası veya halkası gibi unsurlara 

zedelenmemeleri veya diğer beton elemanları ve onların kaldırma elemanlarını zedelememeleri için 

itina gösterilecektir. 

Stoklama ve bu sıradaki mesnetleme, elemanlarını karakterine ve mümkün olduğunca yapıdaki 

statik pozisyonlarına uygun olarak yapılacaktır. 

YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in önerdiği yerde alt yapısını hazırlayıp prefabrik elemanlarını istiflemek 

zorundadır. 

Taşınma 

Prefabrike elemanlar, boyları ve tonajları ile uyumlu araçlar ile nakledileceklerdir. (Kamyon, treyler, 

özel römork ve benzeri, tercihen taşınacak bileşenlerin uygun olarak bağlanacağı ve emniyete 

alınmasını sağlayan düzene sahip alçak yükleyiciler monte edilmiş araçlar) 
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Elemanlar, yukarıdaki istifleme şartına uygun olarak yüklenecek ve montajdan sonraki yapısal 

(statik) çalışma sistemine, tipine ve boyuna göre TS9967 nin ilgili hükümlerine uygun biçimde 

desteklenecektir.Prefabrike elemanlar tip ve boyları, yol ve araç şartları gözönünde tutularak ve yukarıda 

açıklandığı gibi birbirinden ayrılmış olarak üst üste yerleştirilebilir. Ahşap ara parçalar ayni düşey hizada 

olacaktır. 

Bileşenler, yanlara doğru kaymaya karşı da bağlanacaktır. Çelik çubuklar ahşap ara parçalar 

içinden geçirilecek ve bunlara bağlandıktan sonra aracın çerçevesine tespit edilecektir. 

Sevkiyat aşamasında yol için gerekli tüm izinler önceden alınacaktır. Kaybedilen zaman 

YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. 

TT plakların, montaj mahaline sevki karayolu taşıtları ile yapılamayacağından sevkiyat iki kademede 

tamamlanacaktır. Bu noktada yüklenici sorumluluğu 1. Kademeye kadar sevki kapsar. Bu aşamada 

Yüklenici, işverenin işaret edeceği, montaj mahaline en yakın noktadaki yük aktarma noktasına 

sevkiyatı karayolu ile sağlayacaktır. 

Aşamada ise aktarma istasyonunda, yükler demiryolu taşıtına yüklenecek ve montaj 

mahaline sevkedilecektir. 2. Aşama sevk işlerinin tüm fiziki şartlar işveren tarafından tedarik 

edilecektir. 

Tüm sevkiyat aşamalarında yükün güvenli biçimde ve TS 9967 şartlarına uyumlu olarak 

taşınması için gerekli önlemleri almak / aldırmak Yüklenici sorumluluğundadır. 

Montaj 

Montaj işleri YÜKLENİCİ’NİN sorumlu mühendisi (veya mühendisleri) ve teknisyenlerinin denetimi 

altında yerine getirilecektir. 

Projelerde kaynaklı birleşimlerin gösterildiği yerlerdeki kaynak kalınlıkları sağlanacaktır. 

Montaj işlerinde tecrübeli personel, makine ve donanım kullanılacaktır. Elemanlar, düğümler 

bağlanmadan önce gelecek montaj yüklerine göre ayrı, düğümler bağlandıktan sonra gelecek 

yüklere göre ayrı dizayn edilerek iki durum süperpoze edilecektir. 

Prefabrike elemanların tutulması, kaldırılması, herhangi bir şekilde istiflenmesi ve yerine konulması 

süresince kullanılan özel yöntem ve araçlar, elemanların bu işlemlere karşı dayanımı kontrol 

edilerek planlanacak ve söz konusu elemanlara hiç bir darbe yükü vermemesi sağlanacaktır. 

Kaldırma noktaları konum tipleri, elemanın orijinal yapı üzerindeki davranışına etki etmeyecek 

şekilde düzenlenecektir. 

Montaj işleri belli bir sırayı takip etmek zorundadır. Prefabrik elemanların istiflenmesi ve sahada 

bekletilmesi sonucu meydana gelen kalıcı deformasyonların sorumluluğu YÜKLENİCİ’ YE aittir. 

Birleşimlerde kullanılacak beton ve grout dolgu ve, projelerde şartları verilmiş kalitede olacak ve 

gerekli yerleştirme ve sıkıştırması sağlanmış olacaktır. 

Betonun akışkanlığını ve aderansını yükseltme için katkı maddeleri kullanılması gerektiğinde, bu 

katkı maddeleri TS 500 ve DIN 1945’de verilmiş şartlara uygun olacaktır. Nakliye ve / veya montaj 

sırasında meydana gelmiş müsaade edilebilir yüzey kusurları İŞVEREN’in onaylayacağı yüksek 

aderansa sahip bir harç ile tamir edilecektir. Kabulü İŞVEREN’in kararına bağlı olacaktır. 

Yük taşıyan elemanların birleşimlerinde kaynak için bazik elektrotlar kullanılacaktır. Minimum 

500A’lik kaynak makineleri kullanılacaktır. Kaynak yapan personelin geçerli kaynakçı sertifikası 

sahibi olması şarttır. 

İstifleme veya montaj sırasında prefabrike elemanların haddinden fazla sarsılmasına engel 

olunacaktır. 

İŞVEREN tarafından kabul edilmeyen ve müsaade edilebilir sınırların üzerinde hasar görmüş 

elemanlar monte edilmeyecektir. Kabul edilmeyen imalatlar derhal sökülüp bila bedel doğru şekilde 

yeniden yapılacaktır. 

Montaj sırasında, kısa süreler için bile olsa, elemanların tespit edilmemiş olarak bırakılacağı 

zamanlarda, devrilmeye karşı emniyet tedbirleri alınacaktır. 

ÖLÇÜ TOLERANSLARI VE PASPAYI KALINLIKLARI 

Paspayı kalınlıkları TS 500, TS 3233 ve DIN 1045’in şartlarına uygun olacaktır. Öngörülmüş paspayı 

kalınlıklarını sağlamak için demir donatının gerekli noktalarına ara parçalar yerleştirilecektir. 

Prefabrike elemanlardaki boyutsal toleranslar, “Türkiye Prefabrik Birliği - Tolerans Yönetmeliği” ve TS 

9967’ye uygun olacaktır. 
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37. GİYDİRME CEPHE 

Giydirme cephe, projesindeki görünüşe uygun olarak belirtilen açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna 

detaylarda belirtildiği gibi üç boyutta ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli çelikten mamul 

ankrajlarla binaya bağlanmış, ek yerlerinde dilatasyonu sağlamış taşıyıcı düşey elemanlar ile bunlar 

arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, düşey 

taşıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşur.  

Statik tahkik ve mukavemet hesaplamalarında TS 498 ve DIN 1055 dikkate alınmalıdır.  

Giydirme cepheyi yapıya ankre etme sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, ya da döşeme alt ve 

üstünden yatay bağlamaya uygun olmalıdır. Ankraj sistemleri sabit ya da ara mesnet (hareketli mesnet) 

olarak kullanılabilmelidir. 

Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar  ile yapılacaktır. 

Profilin ankraja bağlantıları özel paslanmaz çelik civata, burç, her iki başta aderansi temin eden özel 

pullarla yapılır. 

Giydirme cephelerin taşıyıcı sistemi DIN 1055'e uygun statik hesap yapılarak belgelendirilmelidir. Statik 

hesaplamalarda, cephenin kendi ağırlığından daha önemli olan rüzgarın cephe üzerine yaptığı basınç ve 

emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, şekli ve cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasında, 

alüminyum düşey taşıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkla cepheye bağlanmış  

olmasına dikkat edilmelidir. İki mesnetli taşıyıcılarda ikinci mesnedin düşey profilin ısıya bağlı hareketini 

engellemeyecek tarzda kayar mesned olarak konulması gereklidir. 

YANGIN TUTUCULARI 

Düşey ve yatay taşıyıcıların montajını müteakip yerinde alınan ölçülere göre 0.7 mm galvanizli saçtan 

bükülüp parapet altı ve üstlerine, giydirme cephe profillerine bağlanmadan metalik teması kesen 

polyizobutilen bantlarla yanaştırılacaktır. 

Bu levhaların hem parapet/kiriş, hem de yatay profiller arasındaki fuga silikon tipi mastiklenecek ve kesin 

duman geçirimsizliği sağlanacaktir. 

SES İZOLASYONU  

Katlar arasında ses geçişini önlemek için her kat kiriş seviyesinde yangın kesicinin üzerinden başlamak 

üzere döşeme kalınlığı kadar cam yünü doldurulacaktır.  

ISICAM (6+14+6 MM) 

Giydirme cephelerde dış cam 6mm low-e 50/33, Temperli, Rodajlı, Bondingli  

Ara boşluk 12mm, İç cam 6mm temperli cam kombinasyonlu ısı camların, katlara taşınıp istiflenmesinden 

sonra, alüminyum cephe taşıyıcı profillerinin montajını müteakip her aksta 2 adet akstan 80-100 mm 

açıklıkta havalandırmayı sağlayan özel alüminyum takozları ve üstünde dengeleyici PVC ayar takozları 

konarak takılacaktır. 

Sistem cam takıldıktan sonra DIN 18055'e uygun fuga geçirimsizliğini sağlamış olacaktır. Bina dış 

cephesinde görünür vida kullanılmayacaktır. 

Alüminyum doğramalarda camların yaslandığı yanaklar, EPDM cam fitilleri tutacak şekilde kanallı 

olmalıdır. 

5.TEST  

Çarparak yağan yağmur geçirimsizliği ve fuga geçirimsizliği DIN 18055'deki şartları yerine getirmelidir. 

Tüm aksesuarlar ve bu aksesuarlarda kullanılacak yardımcı elemanlar alüminyum ile bağdaşabilir bir 

malzemeden imal edilmeli, dış etkenlere karşı, paslanmaz (innox), solmaz, çizilmez vb. Özellikler 

taşımalıdırlar. 

Köşe takozları ve "t" bağlantılar BS 1331 standardına uygun alüminyum alaşımdan olmalıdır. 

İnfiltrasyon kayıplarını önleyen çarpma fitiller ve sızdırmazlık fitili ve cam fitilleri, elastik deformasyona 

sahip ve deformasyondan önceki şeklini süratle alabilen EPDM’den imal edilecektir. 

İMALAT 

Profiller üzerindeki bütün aksesuar ve bağlantı elemanları yerleri, özel kalıp ve şablonlar yardımı ile kopya 

freze makinaları ve presler kullanılarak açılacaktır. 

MONTAJ 

Doğrama ile bina arası boşlukları, hava koşullarından etkilenmeyen, doldurucu ve yapışkan özelliğini 

kaybetmeyen silikon macun ile kapatılarak, hava-su sızdırmazlığı kesin olarak sağlanacaktır. Doğramalar 

her boyutta şakül ve terazisinde olacak, yeterli sayıda bağlantı elemanı kullanılacaktır. 

Montaj işleri tüm ıslak inşaat işlerinden sonra olmalıdır.  

İŞÇİLİK  



SR Ek 3 – Teklif Dosyası   Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

Doğramalar 1. Sınıf işçilikle, beynelminel normlara uygun kalitede imal ve monte edilecektir. 

SÜRE  

Şantiye programına karşılıklı uyacak şekilde programlanacaktır. 

GARANTİ 

Kullanılacak alüminyum profiller, üzerlerindeki eloksal ve elektrostatik toz boyama işlemi, belirtilen TSE 

belgelerine, üretici firamalar da, TSE imalat yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 

Doğrama üretim ve montaj işçilikleri de teklif veren firmanın garantisi altındadır. Doğrama üretici firmanın 

da ISO 9001 belgesine sahip olması gerekmektedir. 

 

38. ALÜMİNYUM KOMPOZİT KAPLAMA  

Projesine ait alüminyum kompozit levha ve cephe giydirme tasarım, malzeme temin, imalat, montaj ve 

gerekli testlerin yapılarak eksiksiz iş sahibine teslimi için gereken teknik şartları belirler.  

TANIMI 

Her iki yüzü 0,5 mm alüminyum levha, arası polietilen veya yanmaz mineral dolgulu çekirdek malzemeden 

oluşan ve ön yüzü metalik, mat, natural paslanmaz desenli renk seçeneklerinde PVDF fırın boya ile kaplı, 

kompoze, dış cephe kaplama malzemesidir. 

HAMMADDE 

Alüminyum kompozit panel EN 485-2 ye göre AW-5005A(AIMg1) alaşımından iki alüminyum kaplama 

levhası ve plastik veya yüksek mineral dolgulu çekirdekten meydana gelen  üründür. 

PROFİLLER 

Bu sistemde kullanılacak olan alüminyum profillerin alaşımı AA 6063(AlMgSi 05)’dır. 

Alüminyum profillerin mekanik özellikleri (DIN 1748 Teil 1, Ts 996) 

Profiller "TSE Kalite Belgesi"ne, üretim tesisleri de "TSE İmalat Yeterlik Belgesi"ne sahip olmalıdır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Kompozit panel 0,5mm kalınlığında iki alüminyum kaplama levhası (EN-AW-5005A) ve plastik veya 

yüksek mineral dolgulu çekirdekten meydana gelen bir üründür. 

Ön yüzeyler güçlü solar radyasyon, hava ve sanayi kirliliğine karşı yüksek düzeyde dayanıklılığa sahip 

PVDF   kaplamaya haiz olmalıdır Bu kaplama E.C.CA (Avrupa Folyo Kaplama Derneği) standartlarında  

yapılmalı ve istenildiğinde bu belge verilebilmelidir. 

ALAŞIM                                                                     :EN AW-5005A(AIMg1) 

SERTLİK                                                                   :2400   (kNcm2/m) 

ESNEKLİK                                                                :70,000  (N/mm2) 

KAPLAMA PLAKALARININ DİRENÇ GÜCÜ  :Rm    130 (N/mm2) 

GERİLİME DAYANIKLILIK (0,2%)                   :RP0,2    90 (N/mm2) 

UZAMA                                                                     :A50        5% 

TERMİK GENLEŞME Doğrusal genleşme değeri:2.4 mm/100K 

 YANGINA DAYANIMI                                            :B1,B2  ve A2 sınıfı Alman DIN 4102 normu 

Kullanılacak alüminyum levhanın ses izolasyon değerinin 26 dB olmalıdır ve bu özellik EN ISO 6721 

standartında  belgelenebilmelidir. 

Kullanılacak alüminyum levhanın Lineer genişleme katsayısı 100 °C ‘de 2,4mm/mt ve -50°C ile+80°C 

arasında ısıya dayanıklı olmalıdır. 

      0,5 mm alüminyum levha kaplı ve toplam kalınlığı 4 mm olan Alucobond malzeme freze kanalları 

      açıldıktan sonra tava haline getirilmiş durumda çok katlı bina cephelerine montajı yapıldığında,      ön 

yüz PVDF (polivinildenfluorid) fırın boya kaplı arka yüz ham olarak üretilmektedir. 

PVDF kaplama sayesinde asit yağmuru ve U.V. ışınımları gibi olumsuz atmosfer şartlarının yoğun 

yaşandığı ortalama yapılan 10 yıllık doğal test süresi sonucunda %20 oranında renk kaybı, %35 oranında 

parlaklık kaybına uğradığı görülmüştür. Bu sayede malzeme uygulanan bina cephelerinde uzun yıllar 

boyunca kabul edilebilir toleranslarda renk ve parlaklık oluşmaktadırbüyük panel ebatları kullanıldığında 

dahi rüzgar yüküne dayanacak mukavemettedir. 

KOMPOZİT LEVHA 

Projesindeki görünüşe uygun olarak alüminyum kompozit panel olacaktır. Bu sistemde kullanılmakta 

kompozit levha duvar üzerine ısı izolasyonu ve nefes alan su geçirmeyen membran ile su izolasyonu 

sağlandıktan sonra kendi has konstrüksiyonu ile sağır cephelerin kaplanmasıdır.Bu sistemde kullanılacak 

olan alüminyum profillerin alaşımı AA 6063(AlMgSi 05)’dır. 
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Kullanılacak profiller gerekli  TS,DIN standartlarına uygun,imalat yeterlilik belgeleri olan 

QUALİCOAT,QUALANOD  belgelerine sahip  olmalıdır. 

Kompozit paneller daha önce verilen uluslararası tüm standartlara fen ve sanat kaidelerine uygun olarak 

imal ve monte edilecektir. 

Profiller üzerindeki bütün aksesuar  elemanları ve bağlantı yerleri özel kalıp ve şablonlar yardımı ile  kopya 

freze ve presler kullanılarak açılacaktır. Köşe birleşim noktalarında köşe takozu mutlaka kullanılarak köşe 

presi ile yapılacaktır. 

Su yalıtım membranı kendi özel bantı ile açıklıkları kapatılarak su geçirimsizliği sağlanacaktır. Doğrama 

ile bina arası boşlukları, hava koşullarından etkilenmeyen doldurucu ve yapışkan özelliğini kaybetmeyen 

silikon  macun    kullanılmalı ve gerekli yerlerin hava-su sızdırmazlığı sağlanmalıdır. 

İmalatlar her boyutta şakul ve terazisinde olmalıdır. 

Koruyucu bantları üstlerinde olacak şekilde teslim alınacak, zeminden ve hertürlü zarar verecek etkiden 

uzak şekilde uygun raflarda saklanacak ve son temizliğe kadar koruyucu bantların üzerinde kalmasına özen 

gösterilecektir. 

Malzemenin taşıma ve saklamasından kaynaklanan tüm sorumluluk yapıcı firmaya aittir. 

YALITIM MEMBRANI 

AĞIRLIK                                                                 :180 gr/m2 

SU BUHARI GEÇİŞ DİRENCİ                             :Su buharı geçirir 

SU BUHARI GEÇİŞ DİRENCİ (Sd)                     :0,015m 

SU GEÇİRME DAYANIMI                                   :SU GEÇİRMEZ 

GÜVENLİ SU GEÇİRİMSİZLİK DAYANIMI   :2 metre 

SICAKLIK DAYANIMI                                        :-40°C↔+100°C 

RÜZGAR/YAĞMUR DAYANIMI                       : Rüzgar/Yağmur GEÇİRMEZ 

UV DAYANIM                                                        :12 Ay 

Membran tamamen % 100 polyolefinden mamul olmalı ve malzeme CE belgesine haiz  

AlmanDIN,Amerikan ASTM, Avrupa(EN 13859-1)ve de İngiliz BBA standartlarınca onaylanmış 

olmalıdır. 

 KOMPOZİT LEVHA İLE GİYDİRME CEPHE 

 Projesindeki görünüşe uygun olarak alüminyum kompozit levhalı sistem olacaktır. Belirtilen açıklıklarda 

ve her kat döşeme betonuna detaylarda belirtildiği gibi ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli 

çelikten mamul ankrajlarla binaya bağlanmış, ek yerlerinde dilatasyonu sağlamış taşıyıcı düşey elemanlar 

ile bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, 

düşey taşıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşur. Sistemin 

teşkilinde yatay kayıtlar da kapak, düşey kayıtlarda silikon uygulanacaktır. 

       Statik tahkik ve mukavemet hesaplamalarında TS 498 ve DIN 1055 dikkate alınmalıdır. 

       Giydirme cepheyi yapıya ankre etme sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, ya da döşeme alt 

ve üstünden yatay bağlamaya uygun olmalıdır. Ankraj sistemleri sabit ya da ara mesnet (hareketli mesnet) 

olarak kullanılabilmelidir. 

       Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılacaktır. 

       Profilin ankraja bağlantıları özel paslanmaz çelik civata, burç, her iki başta aderansi temin eden özel 

pullarla yapılır. 

       Yatay kayıt bağlantıları paslanmaz çelik vidalarla bağlanmalıdır. 

       Giydirme cephelerin taşıyıcı sistemi DIN 1055'e uygun statik hesap yapılarak belgelendirilmelidir. 

Statik hesaplamalarda, cephenin kendi ağırlığından daha önemli olan rüzgarın cephe üzerine yaptığı basınç 

ve emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, şekli ve cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasında, 

alüminyum düşey taşıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkla cepheye bağlanmış olmasına dikkat 

edilmelidir. İki mesnetli taşıyıcılarda ikinci mesnetin düşey profilin ısıya bağlı hareketini engellemeyecek 

tarzda kayar mesnet olarak konulması gereklidir. 

Giydirme cephe ile bina arasında ses, toz, ısı ve su izolasyonunu sağlanmalı. Bu amaçla giydirme cephe ile 

bina arasına %100 polyolefinden mamul,180gr/m2 ağırlığında olan  ve iç yüzeyden su buharı geçirgen 

nefes alan su yalıtım örtüsü   kaplanmış, belirlenen genişlikte taş ve/veya cam yünü kullanılmalı.Bina 

yangın etkilerine karşı yangın bariyerleri kat aralarında teşkil edilmeli. 

Kullanılacak alüminyum profiller, üzerlerindeki eloksal ve elektrostatik toz boyama işlemi, belirtilen TSE 

belgelerine sahip olmalıdır. 
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39.  KONDAKTİF HOMOJEN PVC KAPLAMA 

• Döşeme Cinsi: Preslenmiş homojen pvc esaslı kondaktif zemin kaplaması  

• Malzeme Yapısı :  

- Saf pvc ve dolgu maddeleri ile güçlendirilmiş,olacaktır.  

- Alttan üste kadar aynı desen devam etmeli ve tek bir tabakadan oluşmalıdır.  

- Malzeme yönsüz ve antibakteriyel olmalı.  

- Malzeme, sıvı bakır ile kaplanmış pvc çiplerinin yüksek basınç altında preslenmesinden oluşmalı.  

- CSM (Cleanroom Suitable Materials) sertifikasına sahip olmalı.  

• Ebatları : (61,5 cm x 61,5cm ) Karo ebatlarında olması İletkenlik değerini artırır. Ömür boyu iletkenliğini 

korur.  

• Kullanım Sınıfı : Yoğun trafik alanları.  

EN 685’e göre Sınıf 34/43 ‘ü sağlamalıdır.  

• Toplam Kalınlık : En az 2 mm.  

EN 434 ‘e göre en az 2 mm olmalıdır.  

• Ağırlık :EN 430 ‘a göre 3.200 kg/m2 olmalıdır.  

• Elektiriksel direnci : 5 x 104<R <5 X 106  veya 106 ≤ R ≤ 108 Ω olmalıdır.  

(DIN 51953 ‘e göre)  

• Ateşe dayanıklılık : Bfl-s1  

(EN 13501-1 ‘e göre)  

• Kalıcı İz Direnci : En az < 0.035 mm olmalıdır.  

( EN 433 ‘e göre )  

• Gönyeden Sapma (Isı değişikliğinde) :(EN 434 ‘e göre)  

• Işığa karşı renk direnci (Solmazlık) : 6 derece ve üstü olacaktır.  

• Kimyasallara karşı direnç : Asit,alkalin,petrol,alkol,ve ispirto iyi olmalıdır.  

• Yerden ısıtmaya karşı direnç : 0.28 W/(m·K) olmalıdır. (EN 12524 ‘e göre )  

• Tekerlekli sandalye izine karşı direnç : Hiçbir etki olmamalıdır.  

Taban: iletkenliğin ölçüm yapılan her yerde aynı değeri vermesi için ürünün altına ızgara şeklinde bakır 

bara döşenmelidir. Elektrik direnci < 3 x 105 W (DIN EN 13415) ve solvent-free yapıştırıcı kullanılarak 

uygulanmalıdır.  

MONTAJ:  

Yukarıda özellikleri anlatılan vinilin döşeneceği yüzey ; sert, rijit, temiz, düzgün ve rutubete karşı komple 

dayanıklı olmalıdır. Bahsedilen yüzey üzerine pvc yapıştırıcısı ile vinil yapıştırıldıktan sonra, malzeme ek 

yerleri sıcak kaynak ile birleştirilmeli ve montaj boyunca sıcaklık sabit tutulmalıdır. 

40. TELESKOPİK OTOMATİK KAYAR KAPI 

• Kendinden ögrenebilme özelliği bulunan mikroprosesör vardır. 

• 150 N gücünde, yüksek performanslı DC motor bulunmaktadır. 

• Enerjiyi düzenleyen sistem trafosu bulunmaktadır. 

- Mikroprosesör üzerinde bulunan dijital gösterge ve butonlarla parametre ayarlı kolaylıkla yapılabilir. 

- Mikroprosesör üzerinde bulunan dijital göstergelerle arıza kodları görülebilir ve kolay servis imkanı 

saglar. 

- Kanatların sıkıstırmasına karsı motorun otomatik geri çalıstırma özelliği vardır. 

- Bağımsız mesafe ölçme sistemleri kanatların daimi pozisyon ayarı yapılabilir. 

- Kış ve yaz kullanımı için sonsuz değişkenli açılım ayarı imkanı vardır. 

- Ivme ölçme sayacı ile prosesör kapı kanat agırlıgı ayarını yapabilir. 

- Herhangi bir elektrik kesintisinde veya kapıya önceden baglanmıs olan herhangi bir panik sinyalinin 

devreye girmesi önceden belirlenen senaryoya uygun olarak hareketli kanatlar otomatik olarak kapalı veya 

açık pozisyona geçer. 

- Opsiyonel olarak elektromekanik kilit ve akü sistemi mevcuttur. 

- Standart olarak her kapıda dısarıda fotoselli radar ve içeride harekete duyarlı radar vardır. 

- 5 konumlu program salter işlev seçenekler : 

• Otomatik çalışma 

• Gece pozisyonu (Kilitli konum) 

• Tek yönlü açılım (Dıs radar devre dısı bırakılır) 

- Fabrikasyon hatalarına karşı 2 YIL boyunca ürün garantili, imalat ve montaj hatalarına karsı 1 YIL 

boyunca servis garantilidir. 
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Ayrıca 10 YIL yedek parça bulundurma garantisi vardır. 

41. PREKAST MERDİVEN BASAMAĞI YAPILMASI 

L basamak; agregası 1-17 mm arasında değişen doğal granit, mermer, bazalttan oluşan, içerisinde bağlayıcı 

olarak portland çimento ve sudan oluşan hammadde karışımı mikserlerde homojen hale gelene dek 

karıştırılarak oluşmaktadır. Bu hazırlanan kompoze karışım L kesitli kalıba aktarılarak vibrasyonlu olarak 

tek tabakadan oluşan kaplama malzemesi elde edilmektedir. Her merdiven basamağında boyuna 6 adet 6 

mm çapında, enine 4 adet 8 mm çapında demir donatı olacaktır. Rengi açık gri ya da sarı seçeneklerinden 

idarenin onayıyla kesinleştirilecektir. 

Basamaklar projede belirlenmiş basar ve rıht ölçülerine uygun şekilde hazırlanacaktır. 
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İZMİR TEKNOTEST 

BİNA İNŞAATI İŞİ 

ELEKTRİK TESİSATI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

A- GENEL 

B- ALÇAK GERİLİM PANOLARI 

1-KONU ve KAPSAM 

2- DİKİLİ TİP TALİ SAC PANOLAR 

3- ÖLÇÜ ve GÖSTERGE EKİPMANI 

4- İŞARET LAMBALARI 

5- ŞALTERLER ve SİGORTALAR 

6- KONTAKTÖRLER 

7- KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ 

8- KOMPANZASYON SİSTEMİ 

 

C-KABLOLAR 

1- GENEL 

2- NYM (NVV) Tipi Kablolar  

3- NYY (YVV) Tipi Kablolar : 

4- NYMHY (FVV-n) Tipi Kablolar : 

 

D- AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE PRİZ TESİSATI 

1- ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ (EXIT) 

2- 4x80W LED ARMATÜR 

3- 45W 60x60 KAROLAJ ARMATÜR 

4- 2x15W Sıva Altı Spot LED Armatür 

5- 75 W YOL CADDE LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ 

 

E- KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) SİSTEMLERİ 

1- KONU 

2- ÇALIŞMA PRENSİBİ 

3- GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER 

4- TEKNİK ÖZELLİKLER 

5- VERİM 

6- ÇEVRE KOŞULLARI 

7- ALARM GÖSTEGE SİSTEMLERİ 

8- GENEL ÖZELLİKLER 

9- YAPISAL ÖZELLİKLER 

10- ELEKTROMAGNETİK KORUMA 

11- ELEKTRİKSEL KORUMA 

12- AKÜ GRUBU 

13- GENEL 

 

F-TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA TESĠSATI 

1-TOPRAKLAMA TESİSATI 

2-YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI 

 

G- YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ 

1- GENEL 

2- KONVANSİYONEL TİP YANGIN DEDEKTORLERİ ve BUTONLAR 

 

H- GALVANİZ KABLO KANALLARI VE BORU TESİSATLARI 

1- BORULAR 

2-GALVANİZ KABLO KANALLARI KONU VE KAPSAM  
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A-GENEL: 

 

Tüm Malzeme ve Saha uygulaması şartname ve yönetmeliklere göre tamamlanacaktır. Bu yönetmelik ve 

şartnameler işbu özel teknik şartnamenin ayrılmaz birer parçasıdır.  

 

Elektrik dağıtım tesisleri genel teknik şartnamesi, 

Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, 

Elektrik iç tesisleri yönetmeliği, 

Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği, 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 

 

Elektrik işini, ekipmanların işletim, bakım ve onarım için kolayca erişilebilir olacağı emniyetli ve korunmuş  

sistemler  sağlamak  için  tasarım  ve  performans  şartlarına  uyulduğundan  emin olarak, Çizimlere, Şartnameye 

ve Yerel Yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir. Tesisatlar tam, işletim için hazır ve diğer bütün işlerle 

tam olarak bütünlük ve koordinasyon içinde olmalıdır. 

 

Tesisatlar nitelikli ve yetki belgeli personel tarafından yapılmalıdır. Bunun için gerekli olan ekipman (manlift, 

vinç, lift …vs ) , nakliye tedariği yükleniciye aittir. 

 

Elektrik uygulamalarında bu şartname asıldır. Bu şartnamede eksiklik bulunduğu takdirde sırasıyla, TSE, IEC, 

NEC, VDE, NFPA ve ilgili ulusal birimler esas alınmalıdır. Yöresel ve resmi kurumların kurallarına uymak 

bir zorunluluktur. Bu şartnamede bulunmayan herhangi bir koşulda işverene danışılmalıdır. 

 

Yüklenici, teklif ve fiyatlandırma aşamasındayken gerekli soruları sormalı ve varsa çelişkili durumlar bu aşamada 

giderilmelidir. Sözleşme imzalandıktan sonra uyumsuzluk durumunda ekstra bir bedel kesinlikle ödenmeyecek,  

idarenin  veya  kontrol mühendisinin  kararı kesin olarak geçerli kabul edilecektir. Bütün işler Kontrol Mühendisi, 

denetçi veya ilgili kişinin kabulünden sonra bitecektir. Kontrol eden kişi tarafından saptanan tüm eksik ve hatalı 

işler yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

Tüm elektrik ekipmanlarının satın alımı yapılmadan önce mutlak surette malzeme onayları alınmalıdır. 

 

Projede ve eklerinde dikkatten kaçmış eksiklikler ve yanlışlıklar bulunduğu takdirde esas olan yukarıda sıralanmış 

yönetmelik ve standartlardır. Yönetmelik ve standartlara aykırılık tespit edildiğinde, yüklenici İşvereni uyarmak 

zorundadır. 

 

Ekte verilen Malzeme Listesi dikkate alınacaktır. 

 

Tüm elektrik işleri projelere uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici, işe başlamadan önce projeleri dikkatle 

inceleyerek doğrulayacak ve varsa, yorumlayamadığı ya da noksan veya hatalı gördüğü hususları en kısa 

zamanda işverene yazılı olarak bildirecektir. Zamanında bildirilerek açıklığa kavuşturulması ve/veya düzeltilmesi 

sağlanmayan proje bölümlerinden tesise yansıyan sorunların tüm sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Her türlü 

revizyon ve değişiklikler, bunları kapsayan pafta ve belgelerin işveren tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik 

kazanacaktır. İşveren, yazılı onay alınmadan değişiklik yapılan tesis ve tesisat bölümlerini söktürme ve bedelsiz 

olarak tekrar yaptırma hakkına sahip olacaktır. Proje, keşif ve teknik şartnameler arasında herhangi bir konuda 

uyumsuzluk olduğunda proje esas olarak kabul edilecektir. 

 

Yüklenicinin işverence verilen projelerden herhangi biri veya seçilmiş bir tip malzeme için değişiklik teklif  etmesi 

halinde, işverenin yazılı onayını aldıktan sonra bu değişikliği uygulayacaktır.İşin  işveren  denetiminde  yapılmış  

olması  yüklenicinin  işi  fen  ve  sanat gereklerine tamamen uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüğünü 

ve bu konudaki sorumluluğunu azaltmaz veya kaldırmaz. 

 

B- ALÇAK GERİLİM PANOLARI 

 

1-KONU ve KAPSAM 
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Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve 

kontrolünde kullanılacak alçak gerilim elektrik panolarının imalatı ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar. 

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze alternatif akımda nominal gerilimi 

 

1000V’a kadar olan panoları kapsar. Panolar için en az ortalama sıcaklık değeri 35°C olacak ve koruma sınıfı 

takip eden bölümlerde belirtildiği şekilde olacaktır. 

 

GENEL 

 

1. Panolar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmelik ve şartname hükümlerine uygun 

olarak imal edilecektir. 

 

2.  Pano  imalatı  öncesinde,  projesinde  verilen  tek  hat  şeması/yükleme  cetveline  ve prensip   resimlere   uygun   

olarak   hazırlanmış   imalat   resimleri   hazırlanacaktır. Kontrollüğün imalat resimlerini onaylamasını müteakip 

imalata geçilecektir. 

 

3.  Panolarda  tüm  giriş-çıkış  koruma  ve  kontrol  ekipmanları  ile  bağlantı  klemensleri projesine uygun şekilde 

etiketlenecektir. Ayrıca yardımcı (kontrol) devresi kabloları da hazırlanan   bağlantı   şemasına   göre   

etiketlenecektir.   Etiketler   silinmez   özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde kullanılan etiketler kolayca 

sökülemeyecek özellikte olacaktır. 

 

4.  Tüm  panoların  görünür  bir  yerinde  projesinde  gösterilen  pano  ismi  büyük  punto harflerle yazılacaktır. 

 

5.  Tüm panoların şalter etiketleri ile kablo numaratajları eksiksiz olacaktır. 

 

6.  Panolarda kullanılacak sac aksam teknolojisine uygun şekilde işlemden sonra monte edilecektir. Bunun için 

görünmeyen iç sac aksam krom pasivizasyon işleminden sonra sıcak  daldırma galvaniz ile kaplanacaktır.  

Görünür dış yüzeyler ise boyadan önce fosfatizasyon ile  

yüzey temizliğine tabi tutulacak, daha sonra astarlanacak ve epoxy- polyester toz boya ile boyanacaktır. Boyadan 

sonra fırınlama yapılacaktır. 

 

7.  Kapakta  tesis  edilecek  ekipmanlar  ve  şalterlerin  kumanda  düğmeleri  için  açılacak delikler boyadan önce 

hazırlanacaktır. 

 

8. Panolar imalat şekli itibariyle kısa devrelerin yol açabileceği termik ve dinamik zorlanmalara dayanıklı 

olacaktır. 

 

9.  Tüm panolarda mutlaka faz, nötr ve toprak baraları (projesinde gösterilen bağlantı şekline uygun olarak) 

bulunacaktır. Kullanılacak baralar elektrolitik bakırdan mamul ve projesinde belirtilen ebatta dikdörtgen kesitli 

olacaktır. Baralar kesit ve montaj itibariyle kısa devrelerin yol açabileceği termik ve dinamik zorlanmalara 

dayanıklı olacaktır.     

 

10. Baraların gövdeden izolasyonu için izolatörler veya levha pertinaks kullanılabilecektir. 

 

11. Toprak  baraları  pano  gövdesine  metal  kulaklar  vasıtasıyla  direkt  irtibatlı  olacaktır. 

 

Birbirini takip eden tüm panolar için bu irtibat sağlanacaktır. 

 

12. Pano içinde baralar tesis edilirken fazlar önden arkaya, soldan sağa veya yukarıdan aşağıya   doğru   R-S-

T   sırasına   sahip   olacak,   1kV   izolatörler   üzerine   montajı yapılacaktır. 

 

13. Pano içi bağlantılarda 250A’e kadar olan akımlarda fleksible kablo veya izoleli baralar, 

250A’den  büyük  akımlarda  mutlaka  fleksible  baralar  kullanılacaktır.  Kullanılacak fleksible baralar mutlaka 

uygun bir şekilde yalıtılmış olacaktır. 
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14. İç bağlantılarda kullanılan fleksible baralar en çok 30cm. de bir kablo kelepçeleri ile 

sabitlenecektir. 

 

15. Kullanılacak fleksible kablolarda, 10mm2 den küçük kablolar 8 adetlik gruplar halinde, 

16-50mm2 lik kablolar 4 adetlik gruplar halinde, 50mm2 den büyük kabloların ise her biri ayrı ayrı kablo 

kroşeleri ile pano gövdesine sabitlenecektir. 

 

16. Pano içi yardımcı devre kabloları uygun kesitte (asgari 1.5mm2) siyah yalıtkanlı NYA-F tipte olacaktır. Bu 

kablolar güç kablolarından ayrı olarak gruplanacak ve plastik kanal, kablo spirali vb. aksesuarlar yardımıyla 

döşenecektir. Ayrıca kapak üzerinde tesis edilecek tüm ekipman bağlantısı da NYA-F tipi kablolar ile yapılacaktır. 

 

17. Pano  içinde  elektronik  kontrol  ekipmanı  tesis  edilmesi  durumunda  bağlantı  ve kumanda kabloları 

numaralandırılmış twisted-blended veya ekranlı tipte olacak ve kablolar enerji kablolarından uzak mesafede tesis 

edilecektir. 

 

18. Panolara  giriş-çıkış  kabloları  için  üstten  veya  alttan  girişli  olmasına  göre  değişen şekilde ray tipi klemens 

grubu tesis edilecektir. 

 

19. 35mm2 ye kadar olan kablo bağlantıları tesis edilecek klemens grubu ile sağlanacak, 

35mm2 den büyük kablolar direkt olarak koruma/kumanda ekipmanına irtibatlandırılacaktır. Klemenssiz 

bağlantılarda iletkenler kuşgözü yapılarak bağlanacak ve rezerv pay bırakılacaktır. 

 

20. Çok iletkenli kabloların klemenslere irtibatı için mutlaka kablo pabucu kullanılacaktır. 

 

21. Toprak ve nötr baralarına kablo irtibatı için 16mm2 ye kadar olan kablolarda bara irtibat klemensleri 

kullanılacaktır. 16mm2 üzerindeki bağlantılarda kablo pabuçları ile direkt baraya bağlantı yapılacaktır. 

 

22. Panolarda klemens haricinde yapılan ek noktaları iyice temizlenmiş, temas direnci en 

aza indirilmiş yüzeylerle yapılacaktır. 

 

23. Tesis edilecekleri iklim şartlarına uygun olarak doğal veya cebri havalandırma imkanı bulunacaktır. Gerekli 

görülmesi durumunda termostatlı ısıtıcı tesis edilecektir. 

 

24. Kapak üzerinde tesis edilecek ölçü ve gösterge ekipmanı ebatları panonun estetik görüntüsü ile 

çelişmeyecek ölçüde, ancak amacına da hizmet edecek ebatta kullanılacaktır. 

 

25. Tesis edilecek  sinyal  lambaları  için  mutlaka  sigorta  kullanılacaktır.  Bağlantı için sigortalı ray klemens 

kullanılması tercih edilmektedir. 

 

26. Tesis edilecek sinyal lambalarında renk kodları “Kırmızı = Cihaz devrede”, “Yeşil = Cihaz devre dışı” 

şeklinde olacaktır. 

 

27. Panolarda   toprak   devamlılığının   sağlanması   için   toprak   barası   her   pano   ile irtibatlandırılacaktır. 

Ayrıca metal yüzeylerin irtibatı için kullanılacak cıvatalarda tırnaklı ve yaylı rondela kullanılarak kaplama 

malzemesinin delinmesi sağlanacaktır. 

 

28. Kapaklar ile pano gövdesini ve conta ile birbirinden ayrılmış metal kısımları irtibatlamak için 6mm2 den az 

olmamak üzere örgülü izoleli iletkenler kullanılacaktır. 

 

29. Pano içindeki iletken kısımları doğrudan dokunmaya karşı izole etmek amacıyla tüm iletkenler, şalter 

bacakları vb. bölümler şeffaf pleksiglaslı kapaklarla   muhafaza altına alınacaktır. 

 

30. Pano gövdesinin metal kısımları ile akım taşıyan iletkenler arasında hava aralığı hiçbir şart altında 15mm’nin 

altında olmayacaktır. 
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31. Pano içi yerleşim planlanırken ileride olabilecek muhtemel ilaveler göz önüne alınarak kablo ve şalt cihazları 

için en az %15 kullanılabilir rezerv boşluk bırakılacaktır. 

 

32. Panolarda kapak üzerinde bağlantı şemalarının bulunacağı cep bulunacaktır. 

 

2- DİKİLİ TİP TALİ SAC PANOLAR 

 

Tüm dikili tip tali panolar yukarıda “GENEL” bölümünde anlatılan özelliklerde olacaktır. Bunlara 

ilaveten; 

 

1.  Panolar en az 2mm DKP sacdan üretilecektir. 

 

2.  Pano iskeletleri de aynı özellikte sacdan bükülmüş olacaktır. 

 

3.  Panolar gerektiğinde birbirleri ile yan yana tesis edilerek genişlemeye müsait olacaktır. 

Bu amaçla sağ ve sol yüz kapakları gerektiğinde sökülebilir olacaktır. 

 

4.  Tüm panolar dikili tipte montaja uygun olacak ve önden kontrollü tip olacaktır. Pano içindeki cihazlar ön 

yüzden sökülüp çıkarılabilecektir. 

 

5.  Dikili tip panoların giriş ve çıkışlarının alt taraftan yapılması tercih sebebidir. Ancak gerekli durumlarda üstten 

çıkış yapılabilecektir. 

 

6.  Alttan girişli panolarda kablo tespiti için delikli profilden kelepçe mesnedi bulunacaktır. 

 

7.  Panolarda çıkış yönüne göre altta ve/veya üstte ray klemens grubu, nötr ve toprak barası bulunacaktır. 

Hem alttan, hem üstten çıkış alınan panolarda nötr ve toprak baraları her bölmede düşey bakır lamalarla 

birleştirilecektir. 

 

9.  Çıkış sayısının  fazla  olması  nedeniyle  ray  klemens  sayısı pano  genişliğini  aşarsa klemensler, kademeli 

olarak döşenebilir. 

 

10. Dikili tip panolar koruma sınıfı, özel kilitli oda içine tesis edilmiş olmaları şartı ile, en az 

IP20 olacaktır. Ancak koruma sınıfının IP31 olması tavsiye edilir. 

 

11. Tüm ölçü ve gösterge ekipmanı ile sinyal ve kumanda butonları panonun ön yüzüne 

monte edilecektir. 

 

12. DIN rayına montaj enerji beslemelerinin atmosferik deşarjlara ve aşırı gerilim piklerine 

 karşı korumak üzere projesinde belirtilen özelliklerde parafudr montajını kapsar. 

 

3- ÖLÇÜ ve GÖSTERGE EKĠPMANI 

 

KONU ve KAPSAM 

 

Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın kontrolünde 

kullanılacak ölçü ve gösterge ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar. 

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 

1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen nominal akım ve gerilim değerlerinde çalışacak ölçü ve gösterge 

ekipmanını kapsar. 

 

GENEL 

 

1.  Tüm ölçü ve gösterge ekipmanları TSE standartlarına uygun olacaktır. 
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2.  Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım 

sırasına göre geçerli olacaktır. 

 

3.  Ölçü ekipmanları mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmiş olacak, nakliye-montaj vb. nedenlerle oluşabilecek 

kalibrasyon hataları yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir. 

 

4.  Ölçü ekipmanları üzerinde nominal değerleri, çevrim oranları ve diğer gerekli bilgiler silinmez bir şekilde 

yazılmış olacaktır. Tüm bağlantı uçları yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde işaretlenmiş olacaktır. 

 

4- İŞARET LAMBALARI 

 

1.  İşaret lambaları nominal 250V gerilimde çalışacaktır. Lambalar tablo üzerine ankastre monte edilebilir özellikte 

olacaktır. 

 

2.  Devrenin çalışmadığını belirten lambalar yeşil renkli, devrenin çalıştığını veya arıza belirten lambalar kırmızı 

renkli olacaktır. 

 

3. Tüm işaret lambaları sigortalı devre üzerinden bağlanacaktır. Tüm lambaların sağlamlığını test edebilen bir test 

devresi tesis edilecektir. 

 

5- SALTERLER ve SİGORTALAR 

 

KONU ve KAPSAM 

 

Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve 

kontrolünde kullanılacak alçak gerilim koruma ve kumanda ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri 

kapsar. 

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 

1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen nominal akım değerlerinde çalışacak şalter ve sigorta ekipmanını 

kapsar. 

 

GENEL 

 

1.  Tüm şalter ve sigortalar TSE standartlarına uygun olacaktır. 

 

2.  Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım 

sırasına göre geçerli olacaktır. 

 

3.  Tüm şalter ve sigortalar üzerinde etiketleme için uygun yerler bulunacak, ayrıca ilgili 

ekipman tablolar üzerinde de etiketlenecektir. 

 

TERMİK MANYETİK OTOMATİK SALTERLER 

 

1. Tüm şalterler aşırı akım (termik) ve kısa devre (manyetik) durumlarında devreyi açabilecek bir anahtarlama 

elemanı ve açma biriminden oluşacaktır. 

 

2. Şalterler ayrıca üzerine modüler olarak takılabilecek ek röle ve kontaklarla kaçak akımlara karşı koruma, 

uzaktan açtırma vb. işlevlere sahip olabilecektir. Takılacak yardımcı kontaklar vasıtası ile açık-kapalı-hata 

sinyalini iletebilecektir 

 

3. Tüm şalterler projesinde belirtilen kısa devre kesme kapasitesinde seçilecektir. Kısa devre kesme kapasitesi 

belirtilmeyen şalterlerde asgari 25kA kullanılacaktır. 

 

5.  Şalterlere her türlü modül ekleme işlemi ön yüzünden yapılabilecektir. 
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6. Tüm şalterlerin tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları açılmadan ulaşılabilecektir. 

 

7.  Tüm şalterlerin ön yüzeyinde şalterin durumunu gösteren (açık-kapalı-hata) ve yalıtım durumunu gösteren 

indikatörler olacaktır. 

 

8.  Şalterler projesinde gösterilen akım taşıma değerlerinde olacaktır. 

 

ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR 

 

1.  Anahtarlı otomatik sigortalar, DIN raya monte edilebilen tipte olacaktır. 

 

2.  Tüm sigortalar termik ve manyetik açma işlevine sahip olacaktır. 

 

3.  Aynı kutup sayısına sahip tüm sigortalar aynı ebatta olacaktır. 

 

4.  Sigortalar, tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. 

 

6- KONTAKTÖRLER 

 

1. Kontaktörler  bir  kumanda  bobini  ve  bobine  bağlı  olarak  çalışan  kontak mekanizmasından meydana 

gelecektir. 

 

2.  Kontaktörlerin   uyarma   bobinlerine   uygulanan   gerilim   ile   kontaklar   pozisyon değiştirecektir. Gerilimin 

kesilmesinden sonra ayrıca bir sinyale gerek kalmadan kontaklar yay mekanizması ile normal konuma gelecektir. 

 

3.  Kontaklar elektriki  ömrü boyunca nominal akımda  hasar  görmeden  açma  kapama 

yapacaktır. 

 

4. Tüm kontaktörler kuru tip olacaktır. Çalışma esnasında titreşim ve gürültü   yapmayacaklardır. 

 

5.  Her kontaktör imalat şekli itibariyle yanlarına ve/veya önüne ilave kontak blokları ilave etmeye müsait 

olacaktır. 

 

6.  Kontaktörler yanına, üzerine veya altına koruma, kumanda ve alarm amaçlı olarak zaman rölesi, termik röle 

vb. ekipman takılabilecektir. 

 

7.  Motor beslemelerinde kullanılan kontaktörlerde mutlaka termik röle kullanılacaktır. Röle termik değeri motor 

ve/veya röle imalatçısı tarafından belirtilen değere ayarlanacaktır. 

 

8.  Bobin besleme devresi mutlaka sigorta ile korunmuş olacaktır. 

 

9.  Kontaktörler sipariş edilmeden önce projesinde gösterilen değerler, besleyeceği yükün özellikleri   (AC1-AC3) 

ve imalatçı teknik doneleri kıyaslanacaktır. Yüklenici, gerekli görmesi durumunda, işverenin de onayını alarak 

kontaktör imalatçısı teknik donelerine göre projesinde belirtilen değerlerin dışında uygun değerde ekipman 

kullanabilecektir. 

 

10. Kontaktörlü   tip   yıldız-üçgen   şalterler   besleyeceği   motorun   özelliklerine   uygun 

fabrikasyon imalat olacaktır. 

 

7- KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ 

 

1. Kaçak akım koruma şalterleri, diferansiyel sistemde çalışan ve kendi bünyesinde anahtarlama ekipmanı bulunan 

tipte olacaktır. 

 

2.  Kaçak akım eşik değeri, insan koruması için en çok 30mA, yangına karşı koruma için 
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en az 300mA olacaktır. 

 

3.  Peş  peşe  bağlanan  aynı  eşikli  kaçak  akım  şalterleri  selektivite  amacıyla  zaman gecikmeli tipte olacaktır. 

Ancak 30mA insan koruma eşiği için gecikmeli tip kullanılmayacaktır. 

 

4.  Kaçak akım koruma şalterleri üzerinden cihazın açık konumu gözlenebilecektir. Ayrıca üzerinde bulunan test 

butonu ile hata simülasyonu yapılarak şalterin çalışması kontrol edilebilecektir. 

 

5.  Kaçak akım şalterleri en az koruyacakları devrenin akım değerinde veya üstünde akım değerlerinde tesis 

edilecektir. Nominal akımda açma-kapamayı problemsiz olarak gerçekleştirecektir. 

 

6.  Monofaze  devrelerde  iki  kutuplu  (1F+1N),  trifaze  devrelerde  dört  kutuplu  (3F+1N) 

olarak tesis edilecektir. 

 

7.  Kaçak akım koruma şalterleri, geçici süreli ve tesadüfi oluşan hatalarda istenmeyen açmalara karşı korumalı 

olacaktır. 

 

8.  Şalterler DIN raya monte edilebilir özellikte olacaktır. Tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek 

şekilde imal edilmiş olmalıdır. 

 

9.  Kaçak  akım  koruma  şalterleri  aşırı  akım  ve  kısa  devreye  karşı  mutlaka  uygun amperajda bir anahtarlı 

otomatik sigorta veya termik manyetik otomatik şalter ile korunacaktır. 

 

8- KOMPANZASYON SİSTEMİ  KONSANDATÖRLER 

 

1.  Kondansatörler TSE standartlarına ve/veya IEC norm ve önerilerine uygun olmalıdır. 

 

2.  Kondansatörler 440 V kullanılacaktır. Ayrıca sıcaklık sınıfı D sınıfı olacaktır. 

 

3.  Kondansatörlerin bağlantıları, bağlantı noktalarına kuvvet uygulanmayacak şekilde çok damarlı kablo ile 

yapılmalıdır. 

 

4.  Kondansatörlerün boşalma dirençleri olmalıdır. 

 

5.  Kondansatör  tablosunun  dışında  monte  edilecek  kondansatörler,  demir  profilden yapılmış bir stand üzerine 

konulmalı ve ayrıca, kablo bağlantı noktaları dökme demir levha ile kapanmalıdır. 

 

6.  Kondansatörlerin gövdeleri topraklanmalıdır. 

 

7.  Kondansatörlerin nominal gerilim ve frekansları projede belirtilen standart değerlerde olmalı, bağlantısı üçgen 

olmalı ve sinüsoidal veya sinüsoidal olmayan nominal gerilimin 1.1 katında çalışmasına devam edebilmelidir. 

 

8.  Kondansatörler en az 2 yıl kapasitesinden kaybetmemelidirler. 

 

9.  Kondansatörler sinüsoidal anma gerilimi ve frekansından çalıştığında, akan akımın efektif değerinin 1,3 katına 

kadar bir faz akımıyla çalışabilmelidir. 

 

10. Kondansatörler,   deaktif   olduklarında   üzerlerindeki   kalıcı   gerilimi   maksimum   60 saniyede 50V'un 

altına düşürecek deşarj dirençleri buluındurmalıdırlar. 

 

11. Silik ve kolaylıkla okunmayan aşağıdaki bilgiler, kondansatör üzerindeki bir plakaya yazılmalıdır: 

 

Marka veya firmanın kısa ismi  

 

Seri numarası 
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Sınıfı 

 

3-faz ünitesinin toplam gücünü kVAr cinsinden gösteren anma gücü 

 

İzolasyon seviyesi 

 

İzolatör tipi 

 

Deşarj cihazı 

 

İlgili standartların numarası veya ismi 

 

12. Kondansatörler, plandaki mevcut topraklama bakır barasına bağlanmalıdır. 

 

13. Kondansatör kayıpları yaklaşık 0,5 W/kVAR 'ı geçmeyecektir. 

 

14. Kondansatörler metal kutularıyla kuru tipte olmalı ve bobinlerinin arası yanmaz bir 

madde ile doldurulmalıdır. 

 

KONTROL  ÜNİTESİ 

 

1.  Röle  haberleşmeli  tip  olacaktır.   

 

2.  Üretim ve montaj arızaları veya garanti süresince kapasite kaybı olan kondansatör ürünleri değiştirilecek, 

yerine monte edilecek ve arızası olmayanla bedelsiz olarak değiştirilecek ve ayrıca, işletme koşullarında teslimatı 

sağlanacaktır. 

 

3.  Reaktif akım belirli bir değere ulaştıktan sonra, yüklü kondansatör grupları kontrol ünitesi tarafından otomatik 

olarak aktive olmalıdır. 

 

4.  Ünite, otomatik-manuel seçimli anahtarı ve reaktif güç rölesine sahip olmalıdır. 

 

5.  Kademeli   röle,   projede   belirtilen   seviyelerin   numarasına   sahip   olacak   ve kondansatörleri adım 

adım aktive ve deaktive edecektir. 

 

6.  Reaktif güç rölesinin çalışma gerilimi (-%20 + %10) toleransı ile 380V ve çalışma geriliminde 50 Hz frekanslı 

akım trafosuyla uyumlu olacak şekilde In=5A olmalıdır. 

 

7.  Sistemin endüktif veya kapasitif çalışmada   cosφ değerini gösteren ışıklı diyotlar reaktif güç  rölelerinin 

üzerinde olmalıdır. 

 

8.  Sistemin  cosφ değerini sabit tutabilmek için reaktif röle üzerinde minimum seviye 0.8 ile 1 arasında 

ayarlanabilmesi sağlanmalıdır. 

 

9.  Reaktif  röle,  gövdesindeki  yardımcı  rölelere  kontrol  gönderirken,  etrafındaki elektromanyetik   

gürültüden rahatsız olmamalıdır. 

 

10. Reaktif  Röle:  Sıfır  gerilim  sistemine  sahip  olmalıdır.  Enerji  kesintilerinde  röle, kesintiden önce aktif       

ettiği tüm seviyeleri deaktive etmeli ve bir saniye sonra bile enerji geri gelse, seviyeler başlangıçtan     itibaren   

yeniden   başlatılmalı   ve sistemin gereksinimi kadarı tekrar aktive edilmelidir. 

 

11. Geçici rejim etkilerinden etkilenmemek için giriş ve çıkış seviyelerindeki gecikmeler 8 ile 15 saniye     arasında 

olmalıdır. 
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12. Reaktif rölenin çalışma, ayar, bakım, kurulum kılavuzları ve prospektüsleri detaylı bilgi  içerecek  şekilde  

hazırlanmalı  ve  Türkçeye  çevrilmelidir.  Ayar  tanımları, gereksiz giriş ve çıkışların önlemleri      özellikle 

açıklanmalıdır. 

 

  C-KABLOLAR  

 

Bu  bölüm,  yapıda  elektrik  enerjisinin  iletimi,  dağıtımı  ve  elektrikle  çalışan  ekipmanın 

beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim kablolarının özellikleri ile ilgili bölümleri 

kapsar. 

 

Bu bölümde yapılan tanımlamalar trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 

1000V’a  kadar  olan  ve  projesinde  belirtilen  iletken  kesitlerine  sahip  PVC  izoleli  kablo 

ekipmanını kapsar. 

 

GENEL 

 

1.    Tüm kablolar TSE standartlarına uygun olacaktır. 

 

2.    Tüm kablo iletkenleri bakırdan mamul olacak, aksi belirtilmedikçe alüminyum iletkenli kablo 

kullanılmayacaktır. 

 

3.    Gerilim düşüm hesapları ve kablo akım taşıma kapasiteleri imalat sırasında, imalatçı firma verilerine, 

kablo döşeniş  şekillerine,  besleyeceği  ekipman   özelliklerine, ortam sıcaklığına ve son uygulama şekline göre 

yeniden tahkik edilecektir. Kesit değişikliği gerekmesi durumunda İşveren onayı alınacaktır. 

 

0,3/0,5kV (N) HXMH KABLOLARI: 

 

1. Kablolar, özel sentetik yalıtkanıyla tek veya çoklu bakır iletkenli, özel sentetik dış kılıflı, yangına dayanıklı ve 

halojensiz olmalıdır.Dahilde sıva üstü veya boru içinde kullanılabilir yapıda olacaktır. 

 

2. Kablolar, 0.3/0.5 kV gerilim altında, nominal 380/220V gerilime uygun olmalıdır. Kabloların akım taşıma 

kapasiteleri ve iletkenlikleri, standart değerlerinden düşük olmamalıdır. Aydınlatma ve priz devreleri için 

kullanılan kabloların kesiti en az 2.5mm2 olmalıdır. 

 

3.  Aksi  belirtilmedikçe,  aydınlatma  ve  priz  tesisatı  linye  ve  sorti  hatlarında,  bu  tür kablolar kullanılacaktır. 

 

0,6/1kV (N)2XH KABLOLARI : 

 

1.  Kablolar tekli veya çoklu bakır iletken, özel yangına dayanaklı ayırıcı katmanlı, özel sentetik dış kılıflı, yangına 

dayanaklı ve halojensiz olmalıdır. Kablolar, 0.6/1 kV gerilim altında, nominal 380/220V gerilime uygun olmalıdır. 

 

2.  Bu kablolar yangın durumunda duman tabakasına neden olmamalıdır. İzin verilen çalışma sıcaklığı 90°C 

olmalıdır. Kabloların akım taşıma kapasiteleri ve iletkenlikleri, standart değerlerinden düşük olmamalıdır. 

 

3.  Aksi belirtilmedikçe, ana beslemeler ile motor beslemeleri ve kumanda hatlarında, bu tür kablolar 

kullanılacaktır. 

 

 

D- AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE PRİZ TESİSATI 

 

Anahtar ve Prizler; 

 

Tesiste kullanılacak tüm prizler topraklı olacaktır. Tek fazlı prizler 220 v, 16 A, 1P+N+G, trifaze prizler 380 V ve 

projesinde belirtilen akım değerlerinde 3P+N+PE olacaktır. Priz kombinasyonlarında 1adet trifaze belirtilen akım 

değerlerinde 3P+N+G ile iki adet monofaze 
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16A,  1P+N+PE  priz  içerecek  ve  kendi  üzerinde  koruma  devresi  (otomatik  sigortalar)olacaktır. Anahtar ve 

prizler kasalarıyla birlikte temin ve tesis edilecektir. Çekme buatları ise borularla birlikte temin ve tesis edilecektir. 

 

Komütatör Sorti 

 

PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre 

renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi 

malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür 

hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. 

 

Güvenlik Hatlı Paralel Sorti 

 

PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre 

renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi 

malzeme temini, işyerine nakli ve  işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması 

(armatür hariç). 

 

Güvenlik Hatlı Priz Sorti 

 

PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve 

güvenlik iletkenleri TS - 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her 

nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. 

 

 

Güvenlik Normal Sorti 

 

PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre 

renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi 

malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür 

hariç).  

 

AYDINLATMA ARMATÜR TİPLERİ 

 

Aydınlatma Armatürleri; 

 

Bütün aydınlatma armatürleri, projede gösterilen ve şartnamedeki armatür detaylarında belirtilen güç, tip 

değerlerine uygun ölçüde olmalıdır. 

 

Projelerde aksi belirtilmediği sürece renk sıcaklığı ise 4000 K olacaktır. 

 

 

1- Acil aydınlatma armatürleri; 

 

En az 3 saat süreli, test butonlu, Ni-Cad. bataryalı 220V AC girişli, led, elektrik kesintisinde otomatik olarak 

devreye giren, IP 54 koruma sınıflı olacaktır. Ofis gibi yerlerde bu armatürlerin koruma sınıfları IP 20 olabilir. 

Exit armatürleri en az 3 saat süreli, Ni-Cad. bataryalı 220V AC girişli, test butonlu, devamlı yanan bulunduğu 

mahale göre IP20 veya IP 54 koruma derecesine sahip olacaktır. 

 

 

2- 4x80 W Yüksek Tavan Armatür Şartnamesi 

 

•  Armatür TS EN 60598-2-1 standardına uygun olarak tasarlanıp, test edilip, üretilecektir. 

 

•  CE deklarasyonuna sahip olacaktır. 
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•  TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardına göre IK06 değerine sahip olduğunu gösteren akredite 

kuruluştan onaylı test raporu bulunacaktır. 

 

• IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) test raporu bulunacaktır. 

•  Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olacaktır. 

 

•  Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test edilip raporlanacaktır. 

 

•  Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi 

yapılacaktır. 

 

•  Ürün testleri DEKRA veya TÜRKAK akredite laboratuvarlar tarafından yapılacaktır. 

 

•  Laboratuvarın sahip olduğu DEKRA veya TÜRKAK akreditasyon belgesi istenecektir. 

 

•  Eulumdat dosyaları teslim edilecektir. 

 

Standart Ürün Özellikleri 

 

•  Armatür alüminyum enjeksiyon gövdeli olacaktır. 

 

•  DKP Sac Gövde 

 

•  Temperli şeffaf camlı olacaktır. 

 

•  0.40 mm %99 Saflıkta Anodized Alüminyum 

 

•  Koruma sınıfı IP65 olacaktır. 

 

•  Busbar, tava ve duvar montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır. 

 

•  Işık kaynağı olarak Mid Power LED kullanılacaktır. 

 

•  Armatür üzerinde CE işaretlemesi olacaktır. 

 

•  Armatür NX sertifikalı olacaktır. 

 

•  İç komponentlerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim kullanılmayacaktır. 

 

•  Armatürler güvenle sevke uygun olarak paketlenecektir. Her ürün ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı, ambalaj 

üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve özelliklerini içeren etiket bulunacaktır. 

 

•  Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunacaktır. 

 

Optik ve Elektriksel Özellikler 

•  Armatür 4x80 W ±%5 tüketim gücüne sahip olacaktır. 

 

•  Armatür 21292 ±%5 lümene sahip olacaktır. 

 

•  Armatür 158 lm/W ±%5 verimliliğe sahip olacaktır. 

 

•  50-60 Hz, 220-240 V AC gerilimi ile çalışacaktır. 

 

•  Güç faktörü > 0,9 olacaktır. 
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•  4000 Kelvin ±%5 renk sıcaklığına sahip olacaktır. 

 

•  CRI (renksel geriverim indexi) minimum >80 olacaktır. 

 

•  Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır. 

 

•  THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı <%3, Akım sınırı <%20 olacaktır. 

 

•  Minimum 4 kV ani gerilim yükselmelerine karşın dayanıklı olacaktır. 

 

3- 45 W 60x60cm Sıva Altı LED Armatür Şartnamesi 

 

Teknik Özellikler 

 

Çalışma Gerilim:AC 220/240V 

Güç:45W(±%10) 

Işık Miktarı:3600 lumen 

CRI:82 

Koruma Sınıfı: IP 20 

Güç Faktörü:0,95 

THD:<%15 

Ağırlık: 3,2kg(±%8) 

 

 

 

ÜRÜN GÖRSELİ 

                        
Teknik Çizimi 

(U1xG1xD1)(595x595x70)mm 

                  

•     Armatür  TS   EN   60598-2-2   standardına   uygun   olarak   tasarlanıp,   test   edilip, üretilecektir. 

 

•     CE deklarasyonuna sahip olacaktır. 

 

•     TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardına göre IK02 değerine sahip olduğunu gösteren akredite 

kuruluştan onaylı test raporu bulunacaktır. 

 

•     Led ışık kaynağı için LM80 ve TM21 Ömür test raporları teslim edilecektir. 

 

•     Led armatür için LM79 (TS EN 13032) fotometrik test raporları teslim edilecektir. 

 

•     IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) test raporu bulunacaktır. 
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•     Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olacaktır. 

 

•     Led üretim tesisi ESD (Elektro Statik Deşarj) özelliğine sahip olacaktır. 

 

•     Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test 

edilip raporlanacaktır. 

 

•     Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılacaktır. 

 

•     Ürün testleri DEKRA veya TÜRKAK akredite laboratuvarlar tarafından yapılacaktır. 

 

•     Laboratuvarın sahip olduğu DEKRA veya TÜRKAK akreditasyon belgesi istenecektir. 

 

•     Eulumdat dosyaları teslim edilecektir. 

 

Standart Ürün Özellikleri 

•     Armatür alüminyum ekstrüzyon gövdeli olacaktır. 

 

•     Gövde RAL 9005 kod renginde boyalı olacaktır. 

 

•     Opal difüzörlü olacaktır. 

 

•     Diyagonal çerçeveli olacaktır. 

 

•     Optik 124° ±%10 açılı olacaktır. 

 

•     Taşyünü tavana uygun olacaktır. 

 

•     Koruma sınıfı IP20 olacaktır. 

 

•     Sıva altı montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır. 

 

•     Işık kaynağı olarak Mid Power LED kullanılacaktır. 

 

•     Armatür üzerinde CE işaretlemesi olacaktır. 

 

•     İç komponentlerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim 

kullanılmayacaktır. 

 

•     Led PCB iç bağlantısı terminal blok konnektörü ile sağlanacaktır. 

 

•     İç bağlantılarında kullanılan kablo 90°C sıcaklığa dayanıklı PVC olacaktır. 

 

•     Sürücü veya led modüllerden herhangi birinin arızalanması durumunda, değiştirilebilir 

yapıda olması gerekmektedir. 

 

•      LED’ler  PCB  üzerine  el  değmeden  SMD  (yüzey montajlı)  teknolojisi  ile  otomatik olarak sıcak 

lehimlenmiş olacaktır. 

 

•     Armatürler   güvenle   sevke   uygun   olarak   paketlenecektir.   Her   ürün   ayrı   ayrı 

ambalajlanmış olmalı, ambalaj üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve özelliklerini içeren etiket bulunacaktır. 

 

•     Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunacaktır. 
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•     Armatür NX sertifikalı olacaktır. 

 

 

Optik ve Elektriksel Özellikler 

•     Armatür 45 W ±%5 tüketim gücüne sahip olacaktır. 

 

•     Armatür 2568 ±%5 lümene sahip olacaktır. 

 

•     Armatür 97 lm/W ±%5 verimliliğe sahip olacaktır. 

 

•     50-60 Hz, 220-240 V AC gerilimi ile çalışacaktır. 

 

•     Güç faktörü > 0,9 olacaktır. 

 

•     Led başına sürüş akımı 600 mA olacaktır. 

 

•     Avrupa menşeili sürücü kullanılacaktır. 

 

•     4000 Kelvin ±%5 renk sıcaklığına sahip olacaktır. 

 

•     CRI (renksel geriverim indexi) minimum >80 olacaktır. 

 

•     Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır. 

 

•     THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı <%3, Akım sınırı <%20 olacaktır. 

 

•     Minimum 1 kV ani gerilim yükselmelerine karşın dayanıklı olacaktır. 

 

•     Ters polarite koruması olacaktır.  Armatürde kullanılan LED'ler hiçbir zaman ters 

polarize edilmeyecektir. 

 

Diğer Özellikler 

 

•     Armatürün çalışma sıcaklık aralığı -20 °C/+35 °C olacaktır. 

 

•     Led Ömrü - L70 > 60.000 saat @Ta= 35 °C olacaktır. 

 

•     600x600x43 mm ±%5 ölçülerine sahip olacaktır. 

 

•     Ağırlık 3 kg +10% olacaktır. 

 

•     Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı 3 Yıl garantiye sahip olacaktır. 

 

4- 2x15 W Sıva Altı Spot LED Armatür Şartnamesi 

 

•     Armatür TS   EN   60598-2-2   standardına   uygun   olarak   tasarlanıp,   test   edilip, üretilecektir. 

 

•     CE deklarasyonuna sahip olacaktır. 

 

•     TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardına göre IK02 değerine sahip olduğunu gösteren akredite 

kuruluştan onaylı test raporu bulunacaktır. 

 

•     Led ışık kaynağı için LM80 ve TM21 Ömür test raporları teslim edilecektir. 

 

•     Led armatür için LM79 (TS EN 13032) fotometrik test raporları teslim edilecektir. 
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•     IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) test raporu bulunacaktır. 

 

•     Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olacaktır. 

 

•     Led üretim tesisi ESD (Elektro Statik Deşarj) özelliğine sahip olacaktır. 

 

•     Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test 

edilip raporlanacaktır. 

•     Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi 

yapılacaktır. 

 

•     Ürün testleri DEKRA veya TÜRKAK akredite laboratuvarlar tarafından yapılacaktır. 

 

•     Laboratuvarın sahip olduğu DEKRA veya TÜRKAK akreditasyon belgesi istenecektir. 

 

•     Eulumdat dosyaları teslim edilecektir. 

 

Standart Ürün Özellikleri 

•     Armatür alüminyum enjeksiyon gövdeli olacaktır. 

 

•     Gövde RAL 9003 kod renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır. 

 

•     Alçıpan tavana uygun olacaktır. 

 

•     Gömme opal difüzörlü olacaktır. 

 

•     Armatürün çerçevesi sökülüp, takılabilir olacaktır. 

 

•     Optik 109° ±%10 açılı olacaktır. 

 

•     Koruma sınıfı IP40 olacaktır. 

 

•     Sıva altı montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır. 

 

•     Işık kaynağı olarak Mid Power LED kullanılacaktır. 

 

•     Armatür üzerinde CE işaretlemesi olacaktır. 

 

•     İç komponentlerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim kullanılmayacaktır. 

 

•     Led PCB iç bağlantısı terminal blok konnektörü ile sağlanacaktır. 

 

•     İç bağlantılarında kullanılan kablo 90°C sıcaklığa dayanıklı PVC olacaktır. 

 

•     Sürücü veya led modüllerden herhangi birinin arızalanması durumunda, değiştirilebilir 

yapıda olması gerekmektedir. 

 

• LED’ler  PCB  üzerine  el  değmeden  SMD  (yüzey montajlı)  teknolojisi  ile  otomatik olarak sıcak 

lehimlenmiş olacaktır. 

 

•     Armatürler   güvenle   sevke   uygun   olarak   paketlenecektir.   Her   ürün   ayrı   ayrı 

ambalajlanmış olmalı, ambalaj üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve özelliklerini içeren etiket bulunacaktır. 

 

•     Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunacaktır. 
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•    Armatür NX sertifikalı olacaktır. 

 

Optik ve Elektriksel Özellikler 

•     Armatür 2x15 W ±%5 tüketim gücüne sahip olacaktır. 

 

•     Armatür 1492 ±%10 lümene sahip olacaktır. 

 

•     Armatür 100 lm/W ±%5 verimliliğe sahip olacaktır. 

 

•     50-60 Hz, 220-240 V AC gerilimi ile çalışacaktır. 

 

•     Güç faktörü > 0,9 olacaktır. 

 

•     Led başına sürüş akımı 350 mA olacaktır. 

 

•     Avrupa menşeili sürücü kullanılacaktır. 

 

•     4000 Kelvin ±%5 renk sıcaklığına sahip olacaktır. 

 

•     CRI (renksel geriverim indexi) minimum >80 olacaktır. 

 

•     Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır. 

 

•     THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı <%3, Akım sınırı <%20 olacaktır. 

 

•     Minimum 1 kV ani gerilim yükselmelerine karşın dayanıklı olacaktır. 

 

•     Ters polarite koruması olacaktır.  Armatürde kullanılan LED'ler hiçbir zaman ters 

polarize edilmeyecektir. 

 

Diğer Özellikler 

•     Armatürün çalışma sıcaklık aralığı -20 °C/+40 °C olacaktır. 

 

•     Led Ömrü - L70 > 60.000 saat @Ta= 40 °C olacaktır. 

 

•     180x53 mm ±%5 ölçülerine sahip olacaktır. 

 

•     Tavan kesim ölçüsü 165 mm ±%5 olacaktır. 

 

•     Ağırlık 710 gr ±%5 olacaktır. 

 

•     Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı 3 Yıl garantiye sahip olacaktır. 

 

5- 75 W YOL CADDE LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ 

 

Genel Özellikler 

• Üreticinin ürüne ait TSE ve CE belgesi olmalıdır. 

 

• Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 ve yerli malı belgesi olmalıdır. 

 

• Kullanınlan LED sürücü EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384 standartlarına uygun şekilde 

üretilmeli ve bu standartlara ait testlerden geçmiş olmalıdır. Standartların karşılandığına dair 

belgeler idareye sunulacaktır. 
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• Kullanılan LED’ler IEC/EN 62471 fotobiyolojik güvenlik standardına ait testlerden geçmiş 

olmalıdır. Standardın karşılandığına dair belgeler idareye sunulacaktır. 

 

• Kullanılan LED’lere ait LM-80 ömür raporu idareye sunulacaktır. 

 

• Armatür ; “TS- EN 60598-1” standartlarına göre üretilmelidir. 

 

• Armatür üretim yeri Türkiye menşeili olacaktır ve Yerli Malı Belgesine sahip olacaktır. 

 

• LED'li armatürlerde dış iletken kablosu için kablo tutucu olarak rakor kullanılacaktır. LED'li 

armatürler açılmadan konsola monte edilecektir. 

 

Elektriksel Özellikler 

 

• LED'li armatürlerin ters polarite koruması olacaktır. LED'li armatürlerde kullanılacak LED modülleri hiçbir 

zaman ters polarize edilemeyecektir. 

 

• LED'li armatürlerde kullanılan LED modüllerindeki herhangi bir LED arızalandığında, 

diğerleri çalışmaya devam edecektir. 

 

• LED'li armatürlerde LED modülleri çalıştırmak için sabit akim sürücüleri kullanılacaktır. 

 

• LED'li armatürlerin içerisinde bulunan sürücülerde kısa devre, aşırı yük ve termal koruma bulunacaktır. 

 

• Armatür’ün elektriksel koruma sınıfı “Class 1” olmalıdır. 

 

• Armatür’de kullanılan LED sürücü Avrupa Menşei’li olmalıdır. 

 

• Sürücüler için istenen bu korumalar belgelendirilecektir. Sürücülerin güç faktörü en az 0.98 

olacaktır. 

 

• LED'li armatür sürücülerinin toplam akım harmonik distorsiyonu (ITHD) %6'dan fazla 

olmayacaktır. 

 

• LED'li armatür sürücülerinin toplam gerilim harmonik distorsiyonu (VTHD) %0.5'den fazla olmayacaktır. 

 

• LED’li armatür sürücülerinin verimlilik değeri minimum %92 olacaktır. 

 

• Ürünün sistem gücü 70-80 watt arasında olacaktır. 

 

• LED'li armatür iç iletkenleri en az 0,75 mm kesitinde çok damarlı olacaktır. Nötr iletkeni için 

kullanılacak kablonun rengi açık mavi olacaktır. 

 

• Armatür’ün iç ve dış bölümünde kullanılan kablolar nemli ortamda çalışmaya uygun 

yapıda olmalıdır. 

 

• Armatür giriş gerilimi 198-264 volt AC olup voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyecektir. 

 

• Sürücüler su geçirmez, kısa devre korumalı, aşırı ısınma korumalı , -40 +50 C derece 

aralığında çalışabilir olmalıdır. 

 

• Armatür ; “CE- EN 60598” standartlarına göre üretilmelidir. 
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Fotometrik Özellikler 

 

• LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renk sıcaklıkları idare tarafından 

belirlenecek. 

 

• LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renksel geri verim endeksi (CRI) 

en az 82 olacaktır. 

 

• Armatür’de kullanılan LED’ler 170 Lm/W etkinlik değerine ulaşabilir olmalıdır. 

 

• Armatür’den çıkan ışık en az 8200 lumen olmalıdır. 

 

• Gövde, korozyona karşı dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövdeden imal edilmiş 

olacaktır. 

• Armatür koruma sınıfı en az IP66 olmalıdır. 

 

• Tüm elektriksel malzemeler -40 / +50 

 

• 0 C ortam sıcaklığına dayanıklı olacaktır. 

 

• Tüm cıvatalar paslanmaz çelik olacaktır. 

 

• Ürün önünde temperli cam veya polikarbon kapak kullanılacaktır. 

 

• Armatür’de sızdırmazlık için en az 5mm kalınlığında yekpare silikon conta olmalıdır. 

 

• Armatür’de LED sürücü ve LED modül ayrı yerlerde olmalıdır. 

 

• Armatür’de LED sürücü bölümünü koruyan kapak %30 cam takviyeli polyamid malzemeden imal edilmiş 

olmalıdır. 

 

• Gövde boyutları mafsal kol dahil 660mm x 229mm x 85mm ±%3 olmalıdır. 

 

• Optik Armatür’de kullanılan LED’lerin, armatürün ulaşabileceği maksimum sıcaklık baz alınarak TM-21 

standartlarına göre raporlanmış ömrü en az 54.000 saat olmalıdır. 

 

• Üründen çıkan lumen/w değeri en az 110 lümen /W olacaktır. 

 

• Armatürlerin çalışma ömürleri IESNA-LM-79 test protokolüne uygun olarak üretilmiş olup 

yüklenici bunu belgelendirecektir. 

 

 

E- KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) SİSTEMLERİ 

 

ÖZET  

 

Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)’nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının 

kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak 

AC gücü sağlayacaktır. Üretici, KGK’nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla 

bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen 

yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları kapsayacaktır. KGK herhangi bir kişinin denetimini 

gerektirmeksizin çalışabilecektir. 

1. KONU 
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KGK’larının gücü 15kVA 1adet ve en az (0,8 cosphi) 12kW çıkış gücü verebilecektir. Yük gerilimi ve by-pass 

hattı gerilimi  üç  faz,  4  tel  380/400/415  VAC  olacaktır.  giriş  gerilimi  3  faz  ,  üç  tel 380/400/415 VAC 

olacaktır. Cihazın bağlantısı mevcut akülere yapılacaktır ve cihaz 62 akü ve katları ile çalışacaktır gerektiğinde 60 

aküye ayarlanabilecektir. 

 

2.             ÇALIŞMA  PRENSİBİ 

 

2.1.  Teklif  edilen  Kesintisiz  Güç  Kaynağı  çift  çevrim,  online  olarak  tasarlanmış olmalıdır. 

 

2.2. 15kVA güç değeri  olan  yükleri,    sürekli  çalışarak  hassas  limitler  içinde 

gerilim ve frekans ile beslenecektir. 

 

3. GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER 

Kesintisiz Güç Kaynağın da dijital işlemciler ve elektronik kartların sayısını ve yüzeysel büyüklüklerini azaltan 

gelişmiş teknoloji ürünü SMD ( surface mounted devices) elektronik kartları kullanılmış olmalıdır. 

 

Kesintisiz güç kaynağı tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır. 

 

a) Statik Redresör / Şarj edici /PFC devresi (giriş güç faktörü düzeltme 

devresi) 

b) Statik invertör 

c) By-pass  hattı 

 

a)  Statik Redresör / Şarj edici : 

Şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek akü grubunu ve invertörü besleyen ünitedir. Yarı 

iletkenler ve elektronik koruma kontrol devrelerinden oluşacaktır. Redresör kapasitesi tamamen boşalmış aküleri 

şarj etmeye ve tam yüklü invertörü beslemeye yeterli olacaktır. Redresör bloğu IGBT transistörlü olacaktır. 

 

Girişte mutlaka PFC (giriş güç faktörü düzeltme) devresi bulunmalı ve giriş güç faktörü tam yükte en az 

0,99 olmalıdır. 

 

b) İnvertör : 

 

Redresör ya da akü grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler içinde 3 fazlı AC gerilime   çevirerek   24  saat  

sürekli   devrede  kalacaktır.   İnvertör   bloğu   IGBT transistörlü olacaktır. Statik invertör çıkış değerlerinin 

nominal değerleri ile şebeke değerleri arasında sürekli karşılaştırma yapacak ve senkron çalışma yoluna gidecektir. 

 

c) Statik By - Pass : 

 

Sistem kısa süreli aşırı yüklenmelerde by-pass yaparak yükü şebekeye aktarmalı ve bu süre içinde yük statik by-

pass üzerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir arıza durumunda yük otomatik olarak statik by-pass anahtarı 

üzerinden kesintisiz, olarak şebekeye aktarılmalıdır. 

 

d)Manuel by-pass: 

 

Gerektiğinde yükü şebekeye aktarmak için elle çalıştırılabilen bir manuel by-pass anahtarı bulunacaktır.  

Gerektiğinde aynı anahtar vasıtasıyla cihazın statik by-pass özelliği kaldırılabilmelidir. 

 

 

4.  TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş karakteristikleri : 

 

Gerilimi                                 : 380/400/415 V , 3 faz + Nötr olmalıdır. Gerilim Toleransı %100 Yükte    : Faz – 

Nötr ( - % 15 / + %27 olmalıdır.)  

Frekans   : 50 Hz. ± % 10 olmalıdır. 

THDi    (%100 yükte)           : <%4 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası   Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

Giriş Güç Faktörü                 :>0,99 

 

Çıkış Karakteristikleri : 

 

Çıkış Gücü                           : 15kVA 

Çıkış Güç Faktörü                 : 0,8 

Çıkış Gerilimi                         : 380/220, 400/230 VAC 3 Faz 1 Nötr 

Aşırı Yük Kapasitesi (İnverter)        : 3 Faz ,  % 125 yükte 10 Dakika %150  yükte   1 Dakika 

 

Çıkış Gerilim Kararlılığı               : < % ± 1 ( Statik )< % -4; + 2 ( Dinamik ) 

Çıkış Frekansı                            : 50 Hz. 

Çıkış Frekans Kararlılığı             : Şebekeyle senkron çalışmada ; ± % 2 

Özsenkronizasyonlu çalışmada ; ± % 0.2 

 

5. VERİM 

 

Toplam verim > %94; 

Eco Mode ‘da  % 98’ e ulaşmalı. Eco mode özelliği cihaz üzerinde standart olmalı. 

 

6. ÇEVRE KOŞULLARI 

 

Çalışma Sıcaklığı                                     : 0 ile +40°C arası olmalıdır.  

Depolama Sıcaklığı                                 : -25°C ile +55°C arası olmalı  

Bağıl Nem                                                : % 0 ile % 95 arası 

Çalışma Yüksekliği                    : 1000 metreye kadar herhangi bir değer düşümü                                        

olmadan çalışabilmeli. Daha yüksek rakımlarda değer düşümüyle çalışabilmeli. 

Akustik Gürültü                                        : <65 dBA 

Standartlar                                               : EN 50091-1-1, EN 50091-2, 

                                                                 : EN 62040-3 (VFI-SS-111) 

Koruma Sınıfı                                           : IP 20 

Ürün Sertifikaları                                      : CE 

 

7. ALARM                  GÖSTERGE  SİSTEMLERİ 

 

Kesintisiz  güç  kaynağında  bir  ön  panel  bulunmalı  ve  üzerinde  sistemin  genel prensip şeması ve şema üzerinde 

de ışıklar olmalıdır. Şema üzerinde bulunan işlev ışıkları; o işlev hakkında kesin bilgiye sahip olmalıdır. Kullanıcı 

bu panelden sistemin gidiş hattı hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmeli, sistem için gerekli olan kontrol tuşları 

ile diğer kontrol edici anahtarlarda burada yer almalı ve aşağıdaki alarm ve durum göstergeleri bulunmalıdır. 

 

Mimik Diyagram : 

 

Diyagram üzerinde en az aşağıdaki ışıklar bulunmalıdır. 

 

• Şebeke gerilimi 

• Doğrultucu 

• Akü den çalışma 

• İnvertör  den çalışma 

• İnvertör  devrede 

• By-Pass 

• Yük by-pass’ta 

• Yük invertörde 

• Mekanik by-pass 

 

Kontrol Anahtarları : 

• Esc Tuşu 
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• Enter Tuşu 

• Menülerde dolaşmaya yarayan OK tuşları 

 

Alfanumerik LCD Gösterge : 

 

• Cihazın tüm çalışma fonksiyonları görülebilmelidir. 

• Akü gerilim, akım, (şarj-deşarj) 

• Doğrultucu Gerilimi, frekans  ve akımı  ( 3 faz için ayrı ayrı ) 

 

LCD Gösterge aşağıdaki bilgileri gösterebilmelidir. 

 

• Invertör Gerilimi ve frekans ( 3 faz için ayrı ayrı ) 

• Bypass Gerilimi ve frekans ( 3 faz için ayrı ayrı ) 

• Çıkış Gerilimi, frekans, akım ve güç  ( 3 faz için ayrı ayrı ) 

 

V8.GENEL ÖZELLİKLER : 

Koruma sınıfı           : IP 20 

 

9.YAPISAL ÖZELLİKLERİ : 

 

9.1. Kesintisiz Güç Kaynağının; redresör ve invertör bloğu IGBT  transistörlü olmalıdır. 

 

9.2. Kesintisiz Güç Kaynağı lojik devreler ile devre kartları kolay ulaşılabilir yerlerde  bulunmalı ve arıza 

durumunda kolaylıkla değiştirilebilmelidir. 

 

9.3. Sistem modüler bir yapıda olup arızaların onarımında hızlılık ağlanmalıdır. 

9.4. Kesintisiz Güç Kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır. 

 

9.5. KGK Elektronik kartları üzerinde kullanıcı ve servis elemanlarının kolay arıza bulmalarını sağlayacak  Arıza 

Durum LED’leri bulunmalıdır. 

 

9.6. KGK’larında SNMP kartı dahil olmalıdır. 

 

10. ELEKTROMAGNETİK  KORUMA : 

 

UPS’ den çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışları tamamen bastıran filtre devreleri bulunmalıdır. 

RFI koruması VDE 0875 (N Sınıfı) normlarına uygun olmalıdır. 

 

 11.ELEKTRİKSEL  KORUMA : 

   

UPS  sistemi  düşük  voltaj,  aşırı  akım  ve  yüksek  voltaj  ile  voltaj  ve  akımı darbelerinden korumak için gerekli 

önlemlere sahip olmalıdır. KGK, AC şebekesinden gelecek aşırı akımlara, gerilim dalgalanmalarına, sıçramalarına 

karşı ve diğer paralellenmiş kaynakların çıkış terminallerindeki veya dağıtım sistemindeki yük anahtarlarının ve 

devre kesicilerin çalışmasından kaynaklanan aşırı gerilim ve gerilim sıçraması durumlarına karşı korumaya sahip 

olacaktır. 

 

KGK, çıkışındaki ani yük değişmelerine ve çıkış terminallerindeki kısa devrelere karşı korumaya sahip 

olacaktır. KGK, öngörülebilir tipte bütün hatalı çalışma durumlarında kendine ve bağlı yüklere zarar vermesini 

engelleyecek korumalara sahip olacaktır. Yarı iletken parçaların zincirleme arızalanma durumuna karşı hızlı 

davranan akım sınırlama devrelerine sahip olacaktır. KGK arızları modülün kendine en az zarar vererek devre dışı 

kalmasına yol açacaktır ve KGK bakım personeline devre dışı kalmasıyla ilgili en fazla bilgiyi sağlayacaktır. KGK 

arızalanması durumunda  yük  otomatik  ve  kesintisiz  olarak  by-pass  hattına  aktarılacaktır. Koruyucu devrelerin 

durumları cihazın önündeki grafik ekranda gösterilecektir. 
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12.AKÜ GRUBU : 

 

Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte verilecek akü grubu tamamen bakımsız (maintenance-free) tipte olmalıdır. 

Beklenen ömrü en az 5 yıl olmalı ve broşürlerinde kanıtlanmalıdır. Kullanılacak olan akülerin TSE ve CE belgesi 

olmalı, akü üreticisinin ISO9001-ISO14001 standartlarına sahip olmalı ve firmalar bu belgeleri tekliflerinde 

vermelidir. Cihaz ile birlikte teklif edilen aküler TSE belgeli olmalıdır. Teklif ile birlikte bu belge sunulmalıdır. 

Ayrıca Aküler fason imalat olmamalı, akü üreticisi firmanın global resmi web sitesinden akü teknik özellikleri 

kontrol edilebilir olmalıdır. Elektrik kesintilerinde akü grubu sistemi tam yükte 10-15 dakika süre ile 

besleyebilmelidir. Teklif veren firmalar akü üreticisinin orijinal  

 

kataloğunu, akü üreticisinin web sitesi bilgilerini, kullanılacak akülerin boyutlarını, akülerin ağırlığını ve 1,7V 

hücre kesme gerilimine göre akü hesabını detaylı şekilde verecektir. Fason imalat akü kullanılmayacaktır. 

 

Akü Hesap yöntemi; 15kVA (Cihaz Gücü)x0,8 (çıkış/inverter güç faktörü) / 0,95 (DC- AC inverter verimi) /62 ( 

akü adedi) / 6 (hücre adedi 12 V luk akü için) = Watt/cell, KGK ve Akü ile ilgili değerler belgelenmelidir. 

          

   12.1.   Cihazın üzerinde standart kuru kontak kartı bulunmalıdır.  

 

   12.2.   Kesintisiz Güç kaynağı paralellenebilir özellikte olmalıdır 

 

   12.3.   Cihazın EPO acil kapama kontağı ve jeneratörden çalışmada aşırı akım   çekmesini engelleyen jeneratör 

start kontağı olmalıdır. 

 

   13. GENEL : 

 

   13.1.   Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte KGK sistemini kurduğuna ve 

işletmeye aldığına dair referanslarını teklifle birlikte verecektir. 

 

   13.2.   Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır. 

 

   13.3.   Türkiye’deki satıcı ne kadar zamandır KGK üretim veya satışı ile uğraştığını belgelendirecektir. 

 

   13.4.   Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının tedarik edilebileceği 

açıkça taahhüt edilecektir. 

 

   13.5.   Kesintisiz  güç  kaynağı  ve  aküler  çalışır  vaziyette  teslim  edildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile 

firma garantisi altında olacaktır. 

 

   13.6.   Üretici  firmalar  ISO  9001-ISO14001-OHSAS18001  belgesine 

  sahip olacaklardır. 

 

   13.7.   Üretici firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır. 

 

   13.8.   Teklif edilen cihaz CE belgeli olmalıdır. 

 

   13.9.   KGK, montajı ve KGK’nın cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır. 

 

   13.10. Sistem, KGK ve cihazların bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde, kurulacak komisyon 

tarafından teslim alınacaktır. 

 

   13.11. Üretici  veya  ithalatçı  firma  son  5  yıldır  hiçbir  kamu  ihalesinden yasaklanmamış olmalıdır. 

 

G-TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA TESĠSATI 

 

KONU ve KAPSAM 
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Projelerinde gösterilen topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatına ait malzemenin temini, işyerine nakli, 

depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi 

işidir. 

 

TEKNİK ŞARTLAR SİSTEMİN GENEL TANIMI 

Yapıda elektrik sisteminin güvenli işlemesini sağlamak ve personeli korumak amacıyla bir 

topraklama ve yıldırımdan korunma sistemi tesis edilecektir. 

 

KULLANILACAK EKİPMAN TEKNİK ÖZELLLİKLERİ 

 

Tesis edilecek tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uygun 

olacaktır. 

 

1-TOPRAKLAMA TESĠSATI 

Yapıda bulunan tüm prizler, metal gövdeli aydınlatma armatürleri, metal pano karkasları, kablo rafları, mekanik 

tesisat ekipmanı ve metal yapı elemanları topraklanacaktır.Mevcut tesisin Topraklama sistemleri Elektrik 

Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine uygun hale getirilecektir. 

 

Ana topraklama baraları tüm bağlantıları alabilecek büyüklükte olacaktır 

Toprak elektrotları som bakırdan mamul olacak, uçlarında çakmayı kolaylaştırmak için özel sertleştirilmiş koni 

biçiminde başlık bulunacaktır. Toprak kazığı üst hizası 80 cm. derinlikte olacak şekilde gömülecektir. 

Glavaniz Top. kazıkları 1,5m. uzunluğunda 65*65*7mm ölçüsünde olacaktır. Top. kazıklarnını topraklama 

iletkeni ile bağlantısı için galvanizli M10 civata somun kullanılacak ve montajdan sonra bağlantı noktası 

korozyona karşı korunacaktır. Topraklama iletkeni olarak 30x3,5 mm² kesitinde galvaniz lama 80cm. derinlikte 

toprak kanal içine döşenecektir. 

Önemli Not: Yapıda kaçak akım koruma şalterleri/röleleri (diferansiyel tip) kullanılması nedeniyle tüm nötr 

iletkenleri izoleli tip olarak tesis edilecektir. Kesinlikle nötr iletkeni toprak iletkeni  olarak  kullanılmayacak  ve  

herhangi  bir  şekilde  topraklama  sistemine bağlanmayacaktır. 

 

 

2-YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI 

 

YAKALAMA UCU 

 

Projede gösterilen noktalara  yakalama  ucu  tesis  edilecektir. 

Yakalama ucu projesinde gösterildiği şekilde koruma yarıçapına uygun seçilecektir. 

 

İNDİRME İLETKENİ 

Toprak elektrodu ile yakalama uçları arasında 50mm2 kesitli som bakırdan mamul indirme ve ihata iletkeni  tesis  

edilecektir.  İletken  yapı elemanlarına  kızıl döküm  tespit  kelepçeleri  ile monte edilecektir. Montaj sırasında 

yapı elemanları ile arasında en az 5cm. mesafe bulunacaktır.  Kroşeler arasındaki mesafe yatayda  75cm  dikey 

konumda  100cm.den fazla olmayacaktır. 

İletken en kısa yoldan toprağa indirilecek ve güzergah boyunca keskin dirseklerden kaçınılacaktır. İletkenin yapı 

içinde toprağa indirilmesi gerekirse en az 1 1/4” PVC boru içinden geçirilecektir. 

 

İndirme ve hata iletkeninin toprağa gireceği noktada iletken, 50cm. si toprak altında kalan 6m. boyunda galvaniz 

boru içinden geçirilerek korumaya alınacaktır. Boru içinde plastik hortum tesis  edilerek  izolasyon  sağlanacak  

ancak  borunun  yüklenmesini önlemek  için  iletken  bir noktadan boruya irtibatlandırılacaktır. 

Boru öncesinde Test klemensi ve yıldırım sayacı monte edilecektir. 

Kızıl döküm test klemensi yerden 270cm. yüksekliğe monte edilecektir. 
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ÖZEL SARTLAR 

 

Topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatlarında iki farklı metalin temasından oluşacak korozyon olayı dikkate 

alınacak ve mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır. Zorunlu durumlarda korozyona karşı gereken önlemler 

alınacaktır. 

İmalattan sonra topraklama ve paratoner sistemine ait topraklama direnci ölçülecek ve 5 ohmdan büyük çıkması 

durumunda ilave elektrotlar tesis edilerek direnç düşürülecektir. Direnç ölçümü için gerekli tüm malzeme ve 

personel yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. 

 

 

G-YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ 

 

1.GENEL 

 

Yangın alarm sistemi yangın alarmı durumunda alarm veren mahalli bölge bazında gösteren Konvansiyonel tip 

seçilmiştir. 

 

Tesisatta kullanılacak tüm ekipmanlar Teletek marka yada muadili olacak ve yürürlükte zorunlu ulusal ve 

uluslararası standartlara uyumlu olacaktır.  

 

Sistem tüm bölümleri gözetleyecek ve ilerde sisteme yapılabilecek ilaveleri kabul edecek kapasitede seçilecektir. 

 

Yangın Alarm sistemi paneli fabrikanın çeşitli yerlerine dağılmış olan dedektör ve butonlardan gelen sinyalleri 

değerlendirecek ve alarm durumunda sesli ve ışıklı alarm cihazlarını aktif hale getirecektir. Panel kablo 

devrelerinde oluşacak açık ve kısa devre arızalarını ekranında arıza olarak bildirecektir. 

 

Yangın alarm sistemi kablo tesisatında 1x2x0.80+0.8 JY(st)Y tip kablo kullanılacaktır. 

Her cihazın pozisyonu, bulunduğu alanı en iyi koruyacak şekilde dizayn edilmiştir. Dizayn yapılırken EN54 

standartlarının tavsiyelerinden azami ölçüde yararlanılmış olacaktır. 

 

2. KONVANSİYONEL TİP YANGIN DEDEKTORLERİ ve BUTONLAR: 

 

 GENEL 

 

Konvansiyonel tip yangın dedektörleri ve butonlar aynı zon bağlantısı içersinde bir arada kullanılabilmelidir. 

Binadaki çeşitli elektrikli cihazların neden olacağı elektriksel gürültülere (noise) karşı üst seviyede koruma 

sağlayacak önlemler otomatik yangın dedektörleri içinde alınmış olmalıdır.  

 

Konvansiyonel tip yangın dedektörleri tümü elektriksel ve mekanik olarak değiştirilebilir yapıda ve ortak bir 

dedektör soketine sahip olmalıdır. 

 

Konvansiyonel dedektörler aşağıdaki tipleri içermelidir. 

 

- Optik Duman Dedektörü 

- Sabit Sıcaklık Dedektörü 

- Kombine (Optik Duman+Isı) Dedektörü 

 

2.1. KONVANSİYONEL TİP OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ : 

 

Dedektör, yanıcı malzemeden çıkan dumanı hassasiyet ve hızlı algılayacak özellikte olacaktır 

 

Optik duman dedektörü Tozlanma ve kirlenmeye karşı hassasiyetini arttıracaktır. 

 

Dedektör, EN 54-7 sertifikalı olmalıdır. 
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Dedektörler bekleme durumunda flaşlı ikaz vermelidir. 

 

Dedektör üzerinde alarm durumunu gösterir 2 adet LED bulunmalıdır. Gerekirse taban paralel ihbar LED 

bağlantısına uygun olmalıdır. 

 

9-30 V DC besleme aralığında çalışmalı, alarm akımı 20mA ve hava akımı 10m/san’e kadar olmalıdır.  

 

Cihaz tamamen elektronik yapıda olup hareketli parça içermemelidir. Tavana montaj esnasında zarar görmemesi 

için taban elektronik parça içermemelidir. 

 

Dedektör periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde , sökülebilen parçalardan oluşacaktır. 

 

 

2.2. KOMBİNE DUMAN  DEDEKTOR ( OPTIK DUMA+ISI)  

 

Dedektör Optik duman ve sabit sıcaklık dedektörünün birleşiminden oluşacaktır.  

 

Dedektör üzerinde alarm durumunu gösterir 2 adet LED bulunmalıdır. Gerekirse taban paralel ihbar LED 

bağlantısına uygun olmalıdır. 

 

Dedektörler bekleme durumunda flaşlı ikaz vermelidir. Cihaz tamamen elektronik yapıda olup hareketli parça 

içermemelidir. Tavana montaj esnasında zarar görmemesi için taban elektronik parça içermemelidir. Dedektör 

periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde, sökülebilen parçalardan oluşacaktır. 

 

2.3. KONVANSİYONEL TİP YANGIN ALARM BUTONU 

 

Butonlar resetlenebilir ve başlangıç konumuna getirilebilir özellikte olacaktır. Butonlar dedektörler ile aynı hatta 

bağlanabileceklerdir. Butonlar öncelikli alarm verme özelliğine sahip olmalıdır. Kırmızı renkli olacaktır. Dedektör 

zon hattına bağlanabilmelidir. 

 

Buton test anahtarı ile butona basılmadan test edilebilmelidir.  

 

 

2.4. ELEKTRONİK SİREN VE FLAŞÖR 

 

Elektronik yapıda, dahili ve harici kullanıma uygun, kırmızı renkli, sert plastik gövdeli ve nominal çalışma voltajı 

16–30 V DC olmalıdır. 

 

EN 53-3 Standardına uygun olmalıdır. 

 

Alarm durumunda sesli ve ışıklı ikaz vermelidir. 

Siren durumunda 105 dB/1m ses gücü vermelidir. 

 

0,6 W yanıp sönme ışığı (flaşör) vermelidir.  

 

 

2.5. KONVANSİYONEL TİP YANGIN KONTROL PANELİ  

 

Panel Modüler yapıda olacaktır. 

 

EN54 -4 standardına uygun sertifikalı olacaktır.  

 

Kontrol paneli kendi iç devrelerini izleyecek ve arıza durumunda sesli ve ışıklı ikaz verecektir. 

 

Kontrol paneli yüke uygun ve yeterli ampersaat’te seçilecek bakımsız tip akülerini şarj edebilecek bir güç 
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kaynağına sahip olmalıdır. Kontrol paneli 220 VAC şebekeden beslenecektir. Elektrik kesilmelerinde sistemi 24 

saat süreyle besleyecek aküler kontrol paneli ile birlikte temin edilecektir. 

 

Yangın alarm kontrol paneli, binadaki her bir yangın ihbar cihazından gelen bilginin gösterimini sağlamalıdır. 

Kontrol paneli, üzerinde bulunan zon LED tablosu ile yangının çıktığı bölgeyi göstermelidir. Zon tanımları panel 

üzerine yazılmalıdır. 

 

Panel üzerinde bulanan tuşlar ile, panel kontrol edilebilmeli ve program fonksiyonları yerine getirilebilmelidir 

 

Kontrol paneli 2-4-8-16 zon bağlantı kapasitelerine sahip olmalıdır. Her zona 32 adet dedektör veya buton 

bağlanabilmelidir. 

 

Panel üzerinde; alarm susturma, Buzzer susturma, manuel alarm, buzzer test ve reset tuşları bulunacaktır. Tuş 

takımı anahtar ile kilitlenebilmelidir. 

 

Kontorol paneli, sistem devrede, yangın alarm, genel arıza, sistem izole, siren izole, zon aktif gösterge LED lerine 

sahip olacaktır. 

 

H- GALVANİZ KABLO KANALLARI VE BORU TESİSATLARI 

 

1- BORULAR 

 

KONU ve KAPSAM 

 

Bu bölüm, yapıda KA ve ZA tesisatında kullanılan PVC ve galvanizli sac boruların (Konduit) 

özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar. 

 

GENEL 

 

1.     Tüm borular TSE standartlarına uygun olacaktır. 

 

2.     Yapıda kabloların özel koruma altına alınması gereken yerlerde galvanizli sac borular, diğer sıva altı tesisat 

yapılan bölümlerde ise sert PVC borular kullanılacaktır. 

 

3.     Tüm  borular  standartlarda  belirtilen  iç ve dış çaplar  ile  et  kalınlığına  sahip olacaktır. 

 

4.    Borular, içinde sonlandığı buat, kasa veya tablo içinden mutlaka görülebilir ve ulaşılabilir şekilde monte 

edilecektir. 

 

5.    Boruların birbirine eklendiği veya dirsek yapığı yerlerde bu amaçla imal edilmiş ara malzeme (fitings) 

kullanılacaktır. Borular döşenirken keskin köşeler oluşmasına izin verilmeyecek, ayrıca kablaj sırasında kablonun 

yalıtkan kısmının sıyrılmasına olanak verebilecek montaj şekillerinden kaçınılacaktır. 

 

6.    Borulama betondan önce yapılırsa, beton dökülürken mutlaka kontrol edilecek ve herhangi bir şekilde 

delinme veya tıkanma olmasına izin verilmeyecektir. Betondan  sonra  tüm  borular  tekrar  kontrol  edilecek  ve  

varsa  tıkanmış bölümler temizlenecek veya değiştirilecektir. 

 

 

7.    Borunun  döşeli  olduğu  hattın  30m.  yi  geçmesi  durumunda  imalat  ve  kablo 

çekme kolaylığı açısından ara buat tesis edilecektir. 

 

8.    Dilatasyon geçişlerinde kullanılacak borular fleksible özellikte olacaktır. Yapıda olabilecek esnemelere karşı 

rezervli tesis edilecektir. 

 

9.    Tüm metal borular topraklanacaktır. 
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10.  Borular duvarlarda mutlaka dikey veya yatay olarak döşenecektir. Yatayda tesis edilen  borular  zorunluluk  

olmadıkça  bitmiş  döşemeden  en  az  250cm. yüksekte veya buat hizasında tesis edilecektir. 

 

11. Konduit sistemi, elektrik iletken veya kablolarının kolayca çekilebilmesini sağlayacak şekilde, iç yüzeyi 

pürüzsüz olarak imal edilmişve iç-dışyüzeyleri standardlara uygun galvaniz tabakası ile kaplanmış özel borulardır. 

12.   Konduit  sistemlerinin  herhangi  bir  buat,  klemens  kutusu,  pano  veya  cihaza 

bağlandığı noktalarda iletken koruyucu rakor kullanılacaktır. 

 

2- GALVANİZ KABLO KANALLARI KONU VE KAPSAM  

 

Bu bölüm, yapıda kablo dağıtımında kullanılan kablo raflarının özellikleri ile ilgili bölümleri 

kapsar. 

 

1.  Tüm kablo rafları TSE standartlarına uygun malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

 

2.   Kablo  rafları,  yeterli  havalandırmayı  sağlamak  için  delikli  sacdan  yapılmış olacaktır. 

 

3.   Sac kalınlığı taşınacak kablo özelliklerine ve keşif listesinde gösterildiği şekilde göre 1.5 / 2 mm kalınlıkta 

olacaktır. Daha düşük veya yüksek kalınlıkta kablo kanalı kullanımı için kontrolluğun izni alınacaktır. 

 

4.  Kablo kanalları, ağır hizmet sıcak daldırma galvanizle kaplanmış olacaktır. 

 

5.   Kanallar eş uzunlukta üniteler halinde üretilmiş olacaktır. Ek, kol alma, dönüş, redüksiyon için hazır 

modülleri olacaktır. 

 

6.  Kanalların  bina  elemanlarına  montajı  için  hazır  konsol  modülleri  olacaktır. 

Kanallar, içindeki kablo miktarına göre ve imalatçı firma doneleri doğrultusunda en büyük sehim 1/300 olacak 

aralıklarla konsollarla asılacaktır. Konsol aralıkları hiçbir şekilde 2m. den fazla olmayacaktır. 1m’yi aşan her 

bağımsız parça için en az iki konsol tesis edilecektir. 

 

7.  Tüm  modüllerin  bağlantısı  çelik  cıvata,  somun  ve  yaylı-tırnaklı  rondela  ile kolayca yapılacaktır. 

 

8.  Kablo kanalının imalat esnasında kesilmesi gerekirse, çapaklar temizlendikten sonra korozyona karşı boya 

ile boyanacaktır. 

 

9.  Kuvvetli akım ve zayıf akım kabloları için ayrı kablo kanalları tesis edilecektir. 

Ancak  kablo  sayısının  az  olması  durumunda  kanal  içi  metal  seperatör elemanlar kullanılarak aynı kanal 

içinde ayrı bölmelerde tesis edilebilecektir. 

 

10. Üst üste tesis edilecek kanallar arasında en az 5 cm. açıklık bırakılarak yeterli havalandırma sağlanacaktır. 

 

11. Kanal içinde tesis edilecek kablolardan kol almak gerektiğinde kanal üzerinde buat kolyesi veya kanal 

yanında düşey mesnet tesis edilecektir. Buatlar kolyeye veya mesnede monte edilecektir. 

 

12. Kablo kanalı yüksekliği h:4 cm kıvrımlı sekilde olacaktır. 

 

13. Tüm kablo kanal modüllerinin toprakla irtibatı sağlanacaktır. 
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İZMİR TEKNOTEST 

İTOB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

MEKANİK 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

İŞİN KAPSAMI 

Mekanik işler kapsamında, MÜTEAHHİT tarafından; 

Keşif listesinde detaylı olarak belirtilen; 

• Sıhhi Tesisat, Klima Tesisatı, Yangın Tesisatı, 

• Bina Dışı Atık Su Tesisatı, 

• Yağmur Suyu Drenaj Tesisatının Yapılması 

• Bu tesisat ve sistemlere ait her türlü malzeme, parça vb. Müteahhit tarafından temin edilip montajı 

yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 

Genel: 

Bu bölüm, her bölümde ayrıca belirtilmediği takdirde, bu projenin tüm mekanik bölümleri için geçerli olacaktır. 

Standartlar, Şartnameler, Yönetmelikler: 

Yüklenici, İşveren’e taahhüt ettiği işi veya işleri aşağıda belirtilen kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve 

standartlar bazında planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda olduğunu kabul ve 

taahhüt eder. 

• 4857 sayılı İş Kanunu 

• 1580 sayılı Belediyeler Kanunu 

• 506 sayılı SSK Kanunu 

• 3194 sayılı İmar Kanunu 

• 2872 sayılı Çevre Kanunu 

• Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü 

• Türk Standartları 

• Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2007 

• Makine Mühendisleri Odası Proje Hazırlama Esasları 

• DIN Standartları (Deutsches Institut für Normung e. V.) 

• ASHRAE Standartları (American Society of HeatingVentilating and Air Conditioning Engineers) 

• ASME Standartları (American Society of Mechanical Engineers) 

• ASPE (American Society of Plumbing Engineers) 

• SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contructors National Association) 

• ASTM Standartları (American Society of Testing and Materials) 

• NFPA Standartları (National Fire Protection Association) 

• UL Standartları (Underwriters Laboratories) 

• AMCA Standartları (Air Moving and Conditioning Association) 

 

Onaya Sunulacaklar: 

İmalat çizimleri, imalatçı verileri ve teçhizat, malzeme ve boya ile ilgili belgeler, her ayrı bölümde belirtilen her 

bir sistem ile ilgili detaylar onaya sunulacaklar ve temin, imal edilmeden veya malzemelerin şantiyeye 

tesliminden önce onayları alınacaktır. Kısmi olarak onaya sunulan belgeler kabul edilmeyecek ve incelemeden 

geri verilecektir. Onaya sunulacak belgeler; 

imalatçının adını, ticari unvanını, katalog model veya numarasını, etiket verilerini, boyutları, yerleşim ölçülerini, 

kapasitesini, proje özelliklerini ve referans paragraflarını, ilgili Türk ve Uluslararası geçerliliği olan (DIN, 

NFPA, ASHRE, LPC, ASTM, ASME, AWS, AWWA vb…) endüstriyel ve teknik cemiyet yayın referanslarını 
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ve yüklenicinin temin etmek istediği her parçanın kontrata uygunluğunu sağlamak için gerekli diğer bilgileri 

kapsayacaktır. 

İmalat Çizimleri: 

Başkaca belirtilmediği takdirde, çizim paftalarının boyutları minimum ebadı A2 olacaktır. Çizimler; kat 

planlarını, kesit görünüşlerini, elektrik tesisatı şemalarını ve teçhizat montaj detaylarını ve önerilen yerleşimi 

belirleyen ve gösteren teçhizat boşluklarını, teçhizat parçalarının yerleşim ve düzenini kontrol panolarını, 

yardımcı donanımını, boruları, kanal işini ve eşgüdümlü bir donanım sağlamak için belirtilmesi gereken diğer 

ayrıntıları içerecektir. Çizimler işletme, bakım ve işler durumları teçhizat parçalarının değiştirilmesi için yeteri 

açıklık bulunduğunu gösterecektir. Teçhizat onaylanmadığı takdirde, çizimler kabul edilebilecek teçhizatı 

sağlayacak şekilde düzeltilecek ve tekrar onaya sunulacaklardır. Yüklenici, imalat ve montajdan önce tüm iş için 

onayı alınmış belgelere sahip olacaktır. Ana tatbikat projeleri dışında her bölüm için ayrıca uygulamaya ve 

imalata yönelik detay ve ölçülendirme için projeler yapılacaktır. Yüklenici bu uygulama projelerinin mimari, 

mekanik ve elektrik projeleri ile uyumlu olmasını ve çakıştırılmasını sağlayacak, kazı, dolgu vb. inşai işlerle 

ilgili detayları hazırlayacak, statik yönden kırma, delme gibi binayı etkileyecek ve estetiği bozacak 

uygulamaların olmamasını koordine edecek ve sorumlu olacak ve bu projeler için ayrıca bir bedel 

ödenmeyecektir. Mekanik tesisatla ilgili elektrik işlerini izah eden kablolama şeması Yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Bu şema tam anlaşılır ve diğer disiplinlerle koordineli olmalıdır. Bu diyagramı hazırlayan kişilerin 

tesisatın tümü ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve Yüklenicinin bu işten doğacak her türlü hatanın maliyetini 

ödeyeceğini bilmesi gerekir. 

Proje ve Şartnameler titizlikle hazırlanmıştır, buna rağmen aralarında herhangi bir uyumsuzluk tespit edilirse 

öncelik sıralaması aşağıdaki gibi olacaktır. 

a) İmalatçı detay ve/veya projeleri 

b) Teknik Şartnameler 

c) Büyük ölçekli projeler 

d) Küçük ölçekli projeler 

Aynı şekilde, İşin Tanımı, Proje ve Şartnamelerden herhangi birinde yapılacağı yazılan veya gösterilen her iş 

Yüklenici Tarafından yapılacaktır. 

İmalatçı Verileri: 

Üretilen her parçanın onaya sunulan belgeleri üreticinin kataloglanan ürünleri ile ilgili tanıtıcı bilgiyi, teçhizat 

çizimleri, şemaları, performans ve karakteristik eğrilerini katalog kupürlerini içerecektir. Yüklenici; menfez, 

kanal, vana, boru izolasyonu gibi açık tavanda gözükecek ekipmanlar için imalat öncesinde numune hazırlatıp 

idareye onaylatacaktır. 

Standartlara Uygunluk: 

Malzeme veya teçhizatın İdarece uygunluğu kabul edilebilecek uluslararası standartlar veya Türk Standartları 

Enstitüsü (TSE) gibi kuruluşların standartlarına uyması gerektiğinde bu uygunluğun kanıtı onay için idareye 

sunulacaktır. Bölümlerde ayrıca belirtilmediği takdirde, bir kuruluş belirli bir standarda uygunluğunu göstermek 

için etiket ya da liste kullandığı takdirde bu etiket veya liste kabul edilebilir bir kanıt olacaktır. Yüklenici etiket 

veya liste yerine kabul edilebilir şekilde test yapmaya yetkili bağımsız bir test kuruluşundan alacağı bir belgeyi 

idareye sunup onayını alacaktır. Bu belgede ilgili malzemenin, belirtilen kuruluşun test metotlarına göre test 

edildiği ve malzemenin belirtilen kuruluşun standardına uygun olduğu yazılı olacaktır. Standartlara veya 

şartnamelere uygunluğu tescil edilmemiş malzeme ve teçhizatla ilgili olarak kendi liste veya etiketini uygunluk 

kanıtı olarak kullanılan kuruluş, imalatçıdan temin edeceği bir uygunluk belgesini onaya sunacaktır. Belge 

imalatçıyı, ürünü ve kullanılan standardı belirtecek ve ürünün proje özelliklerini tüm şartlarına ve kullanılan 

standart listesine uyduğuna dair imalatçının yazılı onayı bulunacaktır. 

Uygunluk ve Yeterlik Belgeleri: 

İmalatçıdan alınan, bu proje için sağlanacak malzeme ve teçhizatın bu şartnamenin gereklerine ve ilgili yayınlara 

uygunluğunu tasdikleyen belge onaya sunulacaktır. Önceden basılmış belgeler kabul edilmeyecektir. Belgeler 

orijinal olacaktır. Belgede; ilgili yayınlarda tanımlanan malzemelerle aynı kullanım ve sonuçları sağlayan, 

"belirtilen malzeme ile eşit veya daha fazla kullanım ve performans sağlayan" gibi ürünler belirtilen tüm şartlara 

uymadığı izlenimini verdiği şekilde yorumlanabilecek cümleler bulunmayacaktır. Belge, açıkça ürünün istenen 

şartlara uyduğunu belirtecektir. 
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İşletme ve Bakım Kılavuzu: 

Teçhizatın her parçası için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bunlar komple bir işletme ve bakım 

kılavuzu halinde birlikte ciltleneceklerdir. Kalın kaplı veya eş bir yöntemle ciltlenmiş 3 kopya halinde kılavuz 

temin edilecektir. Bu kılavuzların komple şekilde bir kopyası teçhizat testlerinin yapılmasından önce temin 

edilecek ve bu kılavuzların geçici kabulden önce idareye teslimi yapılacaktır. Kapakta şu tanımlamalar yazılı 

olacaktır. 'İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU" kelimeleri, teçhizat veya binanın adı ve yeri, Yüklenici adı, ve 

kontrat numarası. Kılavuzda, her teçhizat montaj taşeronunun adları, adresleri ve telefon numaraları ile teçhizatın 

her parçası için yerel temsilciliklerin ad, adres ve telefon numaraları bulunacaktır, kılavuzda, "içindekiler" listesi 

bulunacak, konuyu içeren talimatların önüne yerlerini belirleyecek sayfalar konularak düzenlemesi "içindekiler" 

bölümüne uygun olarak yapılacaktır. Talimatlar okunaklı olacak, içine katlanmış büyük paftalarla çizimler 

bulunacaktır. Kılavuz şunları içerecektir: 

Teçhizatın her parçasının işletme ve kontrol detaylarını anlatan bilgiler bulunan elektrik 

tesisatı ve kontrol şemaları; yol verme, işletme ve kapatmayı anlatan kumanda sırası; teçhizatın her ana 

parçasının işlevinin anlatımı; yol verme yöntemi işletme yöntemi, kapatma talimatları; montaj talimatları; bakım 

talimatları; tip, sınıf, ısı aralığı ve frekansı içeren yağlama tarifesi; güvenlik önlemleri; şemalar ve resimler; Test 

yöntemleri, performans verileri ve parça listesi. Teçhizatla ilgili parça listelerinde, temin edildiği kaynak, 

önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun kuruluşları belirtilecektir. Kılavuz teçhizat, kumanda, 

yardımcı donanım ve temin edilen ilgili aksam açısından her bakımdan eksiksiz olacaktır. 

AS –BUILT Projelerin Çizimi: 

Yüklenici geçici kabulden önce, AS-BUILT projelerini tanzim edip kontrolörlüğe onaylatacak, 

onaylı projenin 1 takımı elektronik kopyası ile en az 1 takım(İdare’nin isteğine uyulacaktır) ozalit kopyasını 

kontrolörlüğe teslim edecektir. Bu hazırlık yapılmadıkça geçici kabul işlemi başlamayacaktır. 

İdari Personelin Eğitimi: 

Yüklenici, teçhizat veya belirtilen sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar, işletme ve bakım 

işlerinde görevlendirilen personeli tamamıyla yönlendirecek uzman eğitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini 

sağlayacaktır. Her eğitimci montaj işleminin tüm detaylarını bilecek ve işletme teçhizat veya sistem kabul edilip 

idareye normal işletme için teslim edildikten sonraki ilk normal çalışma haftası içinde verilecektir. 

Nakliye ve Depolama: 

Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve idarenin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde 

depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. Zarar gören 

ya da bozuk parçalar idarenin de görüşü alınarak değiştirilecek veya idareye ek bir masraf getirmeden idarenin 

öngördüğü şekilde onarılacaktır. Yüklenici ayrıca İşveren tarafından temin edilecek malzemelerin korunması 

için de azami gayreti gösterecek ve herhangi bir zarardan sorumlu olacaktır. 

Kataloglanmıs Ürünler: 

Malzemeler ve teçhizat, bu gibi malzeme veya teçhizatı düzenli olarak üreten imalatçının kataloglu ürünlerinden 

olacak ve şartname koşullarına uygun, imalatçının son tasarım tipi olacaktır. Aynı sınıf teçhizatın iki ya da daha 

fazla parçası istendiğinde bu parçalar tek bir imalatçının ürünleri olacak ancak bu parçalara ait tamamlayıcı 

parçaların ayrı imalatçıdan olması gerekmeyecektir. 

Teçhizatın her parçasının görünen bir yere sağlamca takılacak isim plakasında imalatçı adı. Adresi, model 

numarası ve seri numarası olacaktır, dağıtımcı acentenin isim plakası kabul edilmeyecektir. 

Güvenlik Şartları: 

Kayışlar, makaralar, zincirler, dişliler, kaplinler, ayar vidaları anahtarlar ve diğer döner parçalar, herhangi bir 

kişinin yakın çevresine gelmesi durumunda tamamen muhafazalı ya da uygun şekilde korumalı olacaktır. 

Personele zarar verebilecek veya yangın çıkarabilecek şekilde yerleştirilmiş yüksek ısılı teçhizat ve borular 

gerektiği gibi korunacak veya burada belirlenen tipte yalıtım malzemesi ile yalıtılacaktır. İskeleler, merdivenler 

ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumlarda teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve bakımı için 

bulundurulacaktır. 

İmalatçı Tavsiyeleri: 

Montaj işleri veya ilgili herhangi bir parçanın monte edilmekte olan malzemenin imalatçısının tavsiyelerine 

uygun olması istendiğinde bu önerilerin basılı kopyaları montajdan önce idareye verilecektir. Öneriler alınana 

ve onaylanana kadar parça montajını sürdürülmesine izin verilmeyecektir. Bu önerilerin sağlanmaması 
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malzemenin reddedilmesine neden olabilecektir. 

Teçhizat ve Tesis Seçimi: 

Genel olarak teçhizatın tüm kapasiteleri ve teçhizat tipi projelerde veya bu şartname içerisinde verilmektedir. 

Tablolarda bu tip bilgiler için referans yapılacaktır. Verilen kapasiteler minimumdur. Karakteristiklerde 

değişikliklere sadece İşveren’in yazılı onayı üzerine izin verilecektir. 

Herhangi Bir Malzemenin Yerine Kullanılacak Malzeme: 

a. Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklerde ve TSE standartlarına uygun olanlardan ishar 

edilecektir. Türk Standardı bulunmayan malzeme ve mamuller İdarece kabul edilecek milletlerarası standartlara 

uygun olacaktır. İthal malı olanlardan kalite belgesi aranmayacak, ancak uluslararası standartlara teknik veya 

özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini belgeleyen prospektüsünün onanması ile yetinilecektir. 

b. Proje keşif ve şartnamelerde özellikleri belirtilen malzemelerde ilk keşifte bulunan miktarı kadarı piyasada 

bulunamadığı takdirde yüklenici bundan daha iyi evsaf ve kapasitede olan ve yerine kullanılabilir bir malzemeyi 

İdarenin yazılı onayını alarak monte edecek ve bunun için idareden ilave bir bedel talep etmeyecektir. 

c. Bazı malzeme ve mamullerin kalite belgesine haiz olması veya TSE garanti damgasını taşıması şartı ile 

şartnamede malzeme tariflerinde yer alabilecek ve istenilen tesiste kullanılabilecektir. İdare beğeneceği malzeme 

veya mamulü; tarife, katalog veya imalat projesini onaylayarak belirtecek; bazılarından birden fazla markanın 

prospektüsünün getirilmesi de idarece talep edilebilecektir. 

Çalışmaların Koordine Edilmesi: 

a. Yüklenici değişik işlerin yapımını üstlenecek işçi ve ustaların işi mükemmel ve beğenilecek özellikte yapacak, 

bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir. 

b. İdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu veya işçi İdarenin yazılı tebligatı üzerine en geç üç gün 

içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır. 

c. Ayrıca aynı mahalde yapılacak değişik sistemlerin işçileri birbirlerinin işlerine mani olmayacak şekilde 

organize edilecektir. 

Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler: 

a. Yüklenici tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesi ile ilgili her türlü Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere, özellikle 

çevre kirliliğinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması ile ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir 

şekilde nizama bağlanmamış konularda ise yüklenici geçerli olan kaidelere uygun iş yapacaktır. 

b. Yüklenici projelerde, Teknik şartnamelerde belirtilen malzeme tariflerinde kanunlara, tüzüklere, 

yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun 

olduğunu tetkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise İdareyi yazı ile ikaz edecektir. 

İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, yüklenici bu hususu düzeltmek için yapacağı 

masrafa karşılık hiçbir ücret talep edemeyecektir. 

1. BORULAMA İŞLERİ 

Genel: 

Bu bölüm genel olarak mekanik tesisatta kullanılan, borular, bağlantı parçaları, vanalar, izolasyon, konularını 

kapsamaktadır, ilgili boru güzergahları proje çizimlerinde gösterilecektir. 

Alt Yapı Sistemleri: 

Özellikle drenaj sistemi akma eğimi tasarımı uygulamadan önce idareye onaylatılmalıdır. Altyapı boruları 

(rögarlar arası yağmur ve pis su) Koruge SN8 standardında olacaktır. Bunun yanı sıra bina içinde bulunan tüm 

pis su boruları binadan ilk rögara bağlantısına kadar kalın etli PVC boru olacaktır. Yangın hidrant hattı ve ana 

şebekeden su deposuna gelen temiz su hattı projesinde belirtilen özelliklerde HDPE boru olacaktır. 

Çapraz Ve Ara Bağlantılar: 

Hiçbir sıhhi tesisat donatımı cihazı veya borusu, içme veya kullanma suyu dağıtan besleme borusu ile drenaj 

sistemi veya bulaşık veya atık su taşıyan kirli su borusu arasında çapraz veya ara bağlantılı olmayacak, lağım 

suyu, kirli veya atık suyun temiz su besleme hattına ters akış yapmasına sebebiyet verecek şekilde tesis 

edilmeyecektir. 

Boru Tesisatı: 

Genel 

Borular depo şantiyede düzgün ve temiz bir şekilde depolanmalıdır. Kullanma esnasında yerde toz toprak içine 
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konmamalıdır. Boru rafları yaparak borular bunların üzerinde düzenli ve çaplarına göre yerleştirilmelidir. 

Depoya gelen borular, yüzeyleri silindikten sonra bir kat antipas boya ile boyanarak raflara konmalıdır. 

Montajdan sonra ve izolasyondan önce ikinci kat antipas boya sürülmeli ve her iki kat antipas boyanın renkleri 

farklı olmalıdır. Boy boruların uçlarından 0,25 m lik kısmı birinci kat sürülürken boyanmamalı dişli veya 

kaynaklı imalattan sonra boyanmalıdır. 

Boru uçları düzgün kesilmiş, çapaksız ve temiz olmalıdır. Diş çekilmiş boru uçları geçici olarak plastik tapalarla 

korunmalıdır. 

Boru içleri montaj anında ve sonrasında her türlü pislik ve zararlara karşı korunmalıdır. Boruların içleri ve dışları 

temiz tutulmalı paslanma olmamasına dikkat edilmelidir. Boru montajında çıplak veya izoleli boru yüzeyi duvar 

ve tavandan min. 18 mm, döşemeden min. 70 mm aralık bırakılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı hallerde 

kontrollüğün onayı ile aksi yapılabilir. 

Boru işlerinin simetrik, paralel ekseninde düzgün olarak yapılmasına dikkat edilmelidir. Tüm hatlarda tüm 

borular cıvata terazisinde işlenecektir. Proje gösterilen boru güzergahlarına eksiksiz uyulmalıdır. Uygulama 

açısından sorunlu olan montaj, kontrolörlüğe bildirilmeli ve yeni güzergah için onay alınmalıdır. 

Beton plakları geçen borularda geçiş detayı kontrollüğün onayına sunulmalıdır. Hiçbir şekilde beton plak içinde 

boru eki veya branşmanı yapılmamalıdır. Boruların duvar geçişleri ile prefabrik panellerden geçişlerinde her 

türlü delik açılması, boruların saç kılıf içerisinden geçirildikten sonra boru çevresinin sızdırmaz ve duman 

iletmeyecek şekilde izole edilmesi işleri Yüklenici kapsamındadır. 

Boru sistemi belli noktalarda boşaltılabilecek ve belli yerlerden havası alınabilecek meyillerle döşenmelidir. 

Projelerde gösterilmemiş dahi olsa gerekli olan yerlere vanalar koyarak sistem bölge bölge izole edilebilmelidir. 

Tamir anında tüm sistem kapatılıp boşatılmamalıdır. 

Boru sisteminde yüksek noktalara otomatik hava pürjörleri ve projelerde detayı gösterilen hava atma ağızları 

konmalıdır (projede gösterilen veya gösterilmeyip Yüklenici tarafından uygun görülen). Boru ve taşıyıcı 

unsurların ısı izolasyonuna uygun şekilde detayla montajına dikkat etmelidir. 

Boru sisteminin en düşük kotundaki boşaltma yerlerine rakorlu vana ve hortum sistemi için boşaltma ucu 

sonlanmalıdır. 

Boru sisteminde tıkanıklık veya problem çıkması halinde Yüklenici kendi hesabına bunu halletmekle 

yükümlüdür. Yatay borulardaki redüksiyonlar eksantrik olmalı düşey borularda ise konsantrik olabilir. 

Ana borularda uzamalar göz önünde tutularak genleşme parçaları veya dirsek uygulaması yapılmalı, branşmanlar 

direkt olarak yapılmayıp gerilmiş olacak formlarda ana boruya bağlanmalıdır. Gerekli yerlere sabit noktalar 

yapılmalıdır. 

Tüm boru sistemi, temiz, passız ve iç kısımlarında herhangi bir engel olmamalıdır. 

Boru uçları kesildiğinde çapaklar alınmalı ve temiz bağlantı yapılmalıdır. 

Vana ve armatürlere boru bağlantısı yapılırken, bu teçhizatın bakım, demontaj ve kullanım kolaylıkları göz 

önünde bulundurulacaktır. Vanalar, volanları yandan veya yukarıdan kontrol edilecek şekilde monte edilecektir. 

Volanların aşağıya doğru montajı yapılmayacaktır. Dişli vanaların yönünü değiştirebilmek için rekor bağlantısı 

uygulanacaktır. 

Boru Bağlantıları : 

Boru bağlantıları yerli ve milletler arası standartlara uygun olarak yapılacaktır. Çelik boru bağlantıları da vidalı 

bağlantıları 2” ve 2” e kadar kullanılabilir. Bundan büyük çaplarda kaynaklı bağlantı yapılmalıdır. Flanş 

kullanılması halinde daha küçük çaplarda da kaynaklı bağlantı yapılabilir. 

Tesisatlarda Ø65 mm’den büyük vana, cihaz ve diğer bağlantılarda flanşlı bağlantı kullanılacaktır. Flanşlar 

atölye imalatı olacak ve yumuşak çelikten yapılmış olacaktır. Kullanıldığı yerdeki boru basıncına uygun olan 

tipler seçilecektir. 

Flanşların yüzleri birbirini tam olarak karşılayan ve boru eksenini çarpıtmayan geometri de olacaktır. Flanş 

yüzeylerinde conta basma yüzeyleri olacaktır. 

Tüm cıvata ve somunlar altı köşe başlı olacaktır ve rondela kullanılacaktır. Kadmium veya daldırma galvaniz 

kaplamalı olacaktır. 

Rakorlar 2” ve daha küçük; sistemin kolay ulaşılabilen yerlerine konacaktır. 

Rakorlar konik oturmalı seçilecektir. Uzun boru dişli bağlantı kullanılmayacaktır. Her bağlantı kullanıldığı yerin 
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basıncını, ısıl genleşmeleri ile boru ve teferruatının ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır. 

Cihaz bağlantılarında kullanılan rakor ve flanşlar cihazın sökülüp yer değiştirilmesine uygun şekilde 

yerleştirilecek boru kesmek mecburiyeti ortaya çıkmamalıdır. 

Boruların ve Fittinglerin Malzeme Listesi : 

Tüm fittingler boru cinsine göre ve bu konudaki standartlara uygun seçilmelidir. 2” ve daha küçük çaptaki boru 

birleşmelerinde sfero döküm fittingler kullanılacaktır. Döküm fittinglerin dişleri fabrikasyon konik olmalı ve 

kolay sökülebilmelidir. 

Yüklenici tarafından temin edilecek fittingsler kontrolün onayından sonra kullanılabilir. 

 

Kaynaklı bağlantıların fittingsleri bu konudaki standartlara uygun seçilmesi ve kontrolün onayından sonra 

kullanılmalıdır. 

BORU ET KALINLIKLARI 
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Fittingler : 

Borular basınç sınıfına uygun fabrikasyon ek malzemeler ile birleştirilecektir. Hiçbir hatta 

kesinlikle saplama, kurt ağzı vb. yöntemler ile boru birleştirmesi yapılmayacaktır. 

Contalar : 

Su hatlarında klingrit conta kullanılacaktır. Conta düzgün ve sızdırmayacak şekilde yerine 

tespit edilecektir. 

Kaynak İşleri : 

Kaynak işleri TS 563 (1979) Orta ve düşük alaşımlı çelikler için metal ark kaynağı ve TS 3357 (1979) çelik 

yapılarda kaynak bağlantıların uygulanması standartlarına göre yapılacaktır. 

Kaynak yapılacak yüzeyler temiz ve her türlü yabancı maddeden (yağ, gres yağ, vb. gibi) ve işaret noktalarından 

en az ½” uzak olmalıdır. Zarar verici oksit kaynak metal temas alanından kaldırılmalıdır. Eğer daha önceden 

kaynaklanmış bir bölge tekrar kaynaklanacaksa bölgedeki çapaklar, bir kumlama aleti, keski, ya da diğer uygun 

yollarla, kaynak metalindeki saf olmayan kısmı dahil etmemek amacıyla alınmalıdır. Eklemlenecek kenarların 

şekilleri, kaynaşmaya ve nüfuz etmeye yardımcı olacak bir şekilde olmalıdır. 

Kaynaklama, gazaltı kaynak olarak yapılacaktır. Alın kaynağının kullanıldığı yerde, kaynağın nüfuzu ve tam 

güçlü olarak kaynaması için, parçaların hizalanmasında ve alın aralığına gerekli özen gösterilecektir. Doldurma 

kaynağı yapılırken, kaynak metali, kaynağın kökünde baz metale yeterli nüfuz sağlayacak şekilde 

kaynaklanmalıdır. Eğer kaynak işlemi herhangi bir sebeple durduysa, yeniden başlarken gerekli nüfuz ve 

birleşmeyi sağlamak için özen gösterilecektir. Eğer gerekli görülürse, bozulmayı kontrol etmek, artık gerginliği 

ortadan kaldırmak ya da kaynağın kalitesini artırmak için, metal ısıtılabilir. 

Gazaltı kaynak prosedürleri için, voltaj ve hızlar, aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere uymak zorundadır. 

 

Bu limitler 1/8 inç çapındaki elektrotlar içindir ve voltaj değerleri çapla beraber artı ya da eksi 2 volt değişim 

gösterebilir. Kaynak hızları sabit kalacaktır. 

Baz metali -20 C° (0°F) altında ise kaynak yapılmayacaktır. 0 C° ile -20 C° arasındaki sıcaklıklarda (32°F ile 

0°F) temas noktasından itibaren 3 inç çapındaki bölgeler, kaynaklamaya başlamadan önce ele ılık gelen bir 

sıcaklıkta test edilmelidir. Islak, buzla kaplı, kaynak yüzeyine kar yağan ya da yüksek rüzgar alan bölgelerde, iş 

düzgün olarak korunmadığı sürece kaynak yapılmaz. 

Kaynaklı konstrüksüyon işçiliği ve teknikleri TS3357’ye uygun olmalıdır. Herhangi farkedilen uyuşmazlık, 

uygulanılacak standartları belirlemek amacıyla müteahhite bildirilmelidir. 

Kalite kontrol, test laboratuarının onaylanmış bir denetmeni ile ya da müteahhitin firmanın ve sorumlusunun 

onaylayacağı, bilgileri iş başlamadan önce sorumluya iletilmiş olan teknik danışman tarafından yapılacaktır. 

Müteahhit firma, görsel performansın ve boya nüfuzunun TS 3357 ye uygunluğunu minimum olarak 

sağlanmasının incelenmesinden sorumludur. Özel olarak belirtildiği takdirde, ya da kontrat 

dökümanlarında/şartlarında belirtildiyse, müteahhit firma, radyografik, ultrasonik ve/veya manyetik parçacık 
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incelemelerinden sorumludur. İnceleme teknikleri ve prosedürleri, sadece radyografik incelemede kullanılan 

ince ve extra ince parçacıklı film dışında, TS 3357ye uyumlu olacaktır. Kaynaklı konstrüksüyonlar için boyutsal 

toleranslar, kaynak detayları ve kaynak kalitesi TS3357 ye ve kontrat çizimlerine uyumlu olacaktır. Testlerin 

minimum kapsamı kontrat çizimlerinde belirtildiği gibi olacaktır, fakat hiçbir şekilde aşağıdaki belirtilen 

şartlardan az olamaz: 

Görsel İnceleme: Kaynakların %100’ü. 

Boya Nüfuzu İncelemesi: Aksi kontrat çizimlerinde ya da müteahhit sorumlusu tarafından belirtilmediği sürece 

bütün kaynakların %25ini kapsar. 

Kaynak işleri biter bitmez zaman geçirmeden antipas boya ile kaynak korozyondan korunmalıdır. 

Askı, Kelepçe ve Konsollar: 

Duvara ve tavana taşıtılacak boru ve boru demeti için mütemadi vidalı çelik çubuklar, delikli profiller ve lastik 

contalı boru kelepçeleri kullanılacaktır. Taşınan boruların ağırlığına ve büyüklüğüne uygun kesitlerde seçilmeli 

somun, kontra somun ve rondela ile tutturulmalıdır. 

Askı, konsol ve kelepçelerin malzemesi yumuşak çelik olmalı, üzeri kadmiyum ve sıcak daldırma galvanizli 

olarak fabrikasyon imal edilmelidir. Siyah çelik malzeme ile yapılmak zorunda kalınan askı ve konsol sistemleri 

korozyona karşı çift kat antipas boya ile korunmalıdır. 

Yüklenici işe başlamadan önce kullanacağı taşıyıcı malzeme ve sistemlerini kontrolün onayına sunmalıdır. 

Yüklenici projede belirtilen boru taşıyıcı yerlerini kullanmalı, projede belirtilmeyen yerler için aralıklar 

aşağıdaki listede verilen değerlerden büyük olamaz. 

 

Taşıyıcılar beton ve uygun duvarlara taşınacak yükün cinsi ve yönüne uygun çelik dübellerle bağlanmalıdır. 

Taşıyıcı üzerinde birden fazla boru olması halinde aralıklar en küçük boruya göre seçilir. Bütün taşıyıcılar 

boruların serbest hareketine mani olmayacak şekilde yapılıp takılmalıdır. Sabit noktalar bu genel kuralın 

dışındadır. Genleşme halinde bu boru hareketleri izolasyona zarar vermemelidir. Taşıyıcılar vana v.b gibi 

elemanların yakınına konmalı ve ağırlıklar boruya taşıtılmamalıdır. Her iki tarafında 1 mt den uzun boru bulunan 

dirseklere taşıyıcı konmalıdır. Taşıyıcı sistemlerinde kullanılan bütün cıvata, somun ve vidalar kadmiyum veya 

galvaniz kaplanmış tip seçilmelidir. 

Pompa emme ve basma hatlarındaki borular 1 metreden kısa olsa da yere veya en yakın konsollara bağlanacaktır. 

Borular pompalara kesinlikle taşıttırılmayacaktır. 

 

Çelik Konstrüksiyon İşleri : 

Sistemde kullanılacak cihazların tespiti ve boru sistemlerinin bina konstrüksiyonuna bağlanması işi çelik 

konstrüksiyon işlerine girer. Bu tip bağlantılarda çivi, ahşap takoz ve gevşek tip tespitler asla kullanılmamalıdır. 
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Uygun cinste bina unsurlarına tabliye, beton perde gibi çelik ve üzeri kadmiyum veya sıcak galvaniz kaplı 

dübellerle ve yine aynı malzemeden civatalarla tespit edilmelidir. Bina konstrüksiyonundaki çelik taşıyıcılar asla 

delinmemeli başka türlü tespit elemanları kullanılmalıdır. Çelik konstrüksiyon işleri tesisat cihazları ve kolektör 

gibi ağır ve titreşimli ekipmanları binaya taşıma ve tespitinde kullanılan civata, somun ve vida gibi tespit 

unsurları tatbik edildikleri malzemeye uygun seçilmelidir. 

Boru Kovanları : 

Duvar, döşeme ve tavan geçen borulara hareketlerine mani olmayacak boşlukları havi kovanlar kullanılmalıdır. 

Bu kovanlar bitmiş bina yüzeyinin 2 mm. altında bitmeli ve bir rozetle kapatılmalıdır. 

Döşeme ve tavandaki kovanların bir tarafında taşıyıcı flanşı olmalı ve paslanmaz çelik rozetle kapatılmalıdır. 

Boru ve kanal geçişlerinde kullanılan kılıfların boşluğu yangın zonu geçişlerinde taş yünü malzemesi ile 

doldurulduktan sonra 0.5 mm kalınlığında metal plaka ile etrafı flanş şeklinde kapatılarak duman, gaz geçişi ve 

taş yününün dağılması önlenecektir. 

Kovan boylarının, malzemesinin ve gerekli detaylarının işe başlamadan önce kontrolün onayına sunulması 

şarttır. 

Sabit Noktalar ve Genleşme Parçaları : 

Boru tesisatının genleşmesi ve bunun sisteme etkisi dikkate alınarak aşağıdaki çözümleri kullanılmalıdır. 

Sabit ve kayar mesnetler dirseklerin genleşme almasını sağlayacak şekilde yerleştirilir. 

Genleşme parçaları boru sistemine ilave edilir. Genleşme parçalarının kullanılması halinde imalatçının 

tavsiyelerine uyulmalı sabit ve kayar mesnetler buna göre konmalıdır. Kullanıldığı borunun cinsi, basıncı ve 

hizmetine uygun olarak flanşlı, vidalı, kaplinli veya kaynaklı tip olabilir. 

Kayar mesnetler genleşme parçasının fonksiyonunu ifa etmesine yardım edecek şekilde düzenlenmelidir. 

Sabit noktalar temin edilmeli ve tespit edilmelidir. Tespiti tesirli olacak şekilde kısa boru parçasına civatalı ve 

kaynaklı olarak her iki tarafı flanşlı olarak yapılmalıdır. 

Genleşme parçalarının takma ve testinde çok dikkatli olunmalı bükülme ve tahribata sebebiyet verilmemelidir. 

Genleşme parçalarının her iki tarafı sabitlenmeli. Genleşme parçaları sökülüp yerine boru parçaları koyarak test 

yapılmalıdır. Bina dilatasyonlarından geçen borularda gerilmeleri almak için normal genleşme parçaları 

konmalıdır. 

Projesinde gösterilmemiş olsa dahi sistemin gerektirdiği tüm genleşme önlemleri alınacaktır. 

Temizleme ve Boyama : 

Yüklenici boyaması gerekli boru ve taşıyıcıları öncelikle pislik, yağ ve pastan temizlemeli ve sonra boyamalıdır. 

Tel fırça ile temizlenen yüzeyler antipas ve 1 kat yağlı boya ile boyanmalıdır. 

İzolasyon yapılacak veya örtülecek boru ve fittingler temizleme ameliyesinden sonra 1 kat antipas ile 

birincisinden farklı renkte boyanmalıdır. Bina içinde görülür pozisyonda kalacak tüm boruları ve fittingler ikinci 

kat antipas boyanmasından sonra iki kat yağlı boya ile boyanacaktır. İkinci kat antipas alkaliye dayanıklı cins 

seçilmelidir. Yağlı boyanın renk seçimi için idarenin onayı alınacaktır. Boru sistemine hizmet ve akış yönünü 

gösteren etiketler flanş başlarında borulara, branşmanlara ve vanalara boya ile veya başka bir şekilde 

yapılmalıdır. 

Teknik mekanlardaki fabrikasyon fırın boya yapılmamış demir vanalar, tesbitler, askılar, konsollar gibi 

paslanmaya maruz tesisat elemanları 2 kat boya ile boyanmalıdır. Daha önce galvanize edilmiş tesisat elemanları 

2 kat soğuk epoksi esaslı galvaniz boya ile boyanmalıdır. 

Yüklenici boya imalatçısının tavsiyesine göre malzemeye uygun boya tip ve markası kullanmalıdır. 

Sızdırmazlık Testi 

Bütün borulama sistemi hidrolik teste tabi tutulacaktır. Atölye imalatı olan boru parçaları, mümkün oldukça 

kaçak testi yapıldıktan sonra nakledilecektir. Montajı yapılan tüm borulamalar aksi onaylanmadıkça sızdırmazlık 

testine tabi tutulacaktır. Montaj sonrası ve izolasyon öncesi, bütün borulama sistemi onaya sunulduğu şekilde 

sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Saha testi sırasında boru bağlantısının bir kısmının test edilmesi için 

körlenmesinde aşağıdaki işlemler uygulanır. 

Test için kullanılan körleme plakası mümkün ise kulaklı uygulanır ve uzatma kısmı kırmızıya boyanır. Bütün 

körleme plakalarının nereye yerleştirildiği işaretlenerek liste halinde İdareye bildirilecektir. Test işleminin 

tamamlanmasından sonra Yüklenici körleme plakalarını kaldırır. 
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Test basıncı ve Tutma Süresi; 

Bütün testler 12 saat tutma süresinde olacak ve bu süre zarfında % 2’den fazla basınç düşüşü olmayacaktır. 

Test için gerekli her türlü malzeme, teçhizat, kalıcı veya geçici dahi olsa Yüklenici sorumluluğundadır. 

PVC boru testleri akar ve sızdırmazlık testine tabii tutulacak, geriye kalan tüm borular işletme basıncının 1.5 

katı kadar basınçta test edilecektir. 

Test raporları ve kodlamalar İşveren’e rapor olarak sunulacaktır. 

Test sırasında kullanılacak conta vb. sızdırmazlık elemanları daha sonra tekrar kullanılmayacaktır. 

Pompa, Tank Ve Makina Teçhizatına Bağlantılar 

Yüklenici, pompa, tank ve makina teçhizatına irtibatlanan boruları bu donanıma yük gelmeyecek şekilde 

taşıttıracak veya mesnetlenecektir. Boruların teçhizatları bağlantısında aşağıdaki yöntem takip edilecektir; 

Teçhizatın yerine yerleştirilmesinden sonra, borulama işlemi flanş bağlantıları zorlamaksızın karşılayacak 

şekilde yapılacaktır. Teçhizat üzerinde düz yüzeyli flanş bulunması durumunda boru tarafında düz yüzeyli flanş 

ve boruya uygun ölçüde dolu conta kullanılacaktır. 

Borulamadan dolayı teçhizata hiçbir gerilim gelmediği kontrol edilecektir. Borunun düzgün olmaması 

durumunda Yüklenici bunu düzeltecek, düzeltmelerden doğacak mali yükümlülükler Yüklenici’ye ait olacaktır. 

Düzeltmeler boru teçhizata bağlı durumda iken yapılmayacaktır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 

Yüklenici flanş civatalarını bağlı hale getirecektir. 

Teçhizatlar hizmete alındıktan sonra, ısı ve basınç nedeniyle oluşabilecek deformasyonlar Yüklenici tarafından 

düzeltilecek, makine ve teçhizatın boru donanımından dolayı yük gelmeyecek şekilde onarımların ve 

düzeltmelerin yapılması sağlanacaktır. Onarım ve düzeltmelerden doğacak mali yükümlülükler Yüklenici’ye ait 

olacaktır. 

Su Akıtma "Flushing" Ve Temizlik 

Borulama şartnamesinde özel durumlar belirtilmediği müddetçe, boru temizleme yöntemi olarak genelde 

kullanılan su akıtma yöntemi ile temizlik uygulanacaktır. Montaj ve imalatlar, boru içinde pislik, rutubet, kum, 

toz, yağ gibi yabancı maddeler kalmayacak şekilde itina ile yapılacaktır. Bütün boru tesisatı içine tamamen su 

doldurularak, en düşük noktalarından tahliye edilmek suretiyle içindeki her türlü yabancı maddenin dışarı 

atılması sağlanacaktır. Mümkün mertebe borunun çalışacağı akışkan ile temizlik yapılacaktır. Hava ve gaz 

hatlarında basınçlı hava ile su ve sıvı hatlarında su ile, buhar hatlarında buhar ile v.b. 

Ham su, soğuk kullanma suyu, sıcak kullanma suyu, yumuşak su ve proses suyu tesisatı temizlenmesi ve 

dezenfeksiyonu için boru sistemleri önce temiz içme suyu ile tesisat çıkışındaki su temiz akana kadar 

yıkanacaktır. Temizlenen tesisat sistemi su klor karışımıyla doldurularak (karışımda 50 partikül Per 1.000.000 

klor olacaktır.) 24 saat bekletilecektir. Yada 200 partikül Per 1.000.000'luk klor karışımıyla doldurulup 3 saat 

beklenecektir. Bekleme süresinden sonra sistem temiz suyla klordan arıtılıncaya kadar yıkanacaktır. 

Yapılacak bakteri kontrolünde bakteri görülürse dezenfeksiyon işlemi tekrarlanacaktır. 

VANA, ÇEKVALF, PİSLİK TUTUCU VB. ARMATÜRLER 

Pirinç Küresel Vanalar 

Kullanma soğuk su hattında, 2” e kadar çaplarda gövdesi pirinç, PN16, tam geçişli, dişli küresel vanalar 

kullanılacaktır. 

Flanşlı Küresel Vanalar 

Kullanma soğuk su hattında, flanşlı küresel vana kullanılmasına gerek duyulduğunda bu vanalar pik döküm, 

PN16, flanşlı tam geçişli küresel vanalar olacaktır. 

Pirinç Pislik Tutucular 

Kullanma soğuk su hatlarında 2” e kadar çaplarda gövdesi pirinç, PN16, dişli pislik tutucular kullanılacaktır. 

Flanşlı Pislik Tutucular 

Kullanma soğuk su hatlarında pik döküm, filtresi paslanmaz çelik, PN16 pislik tutucular kullanılacaktır. 

Pirinç Çek Vanalar 

Kullanma soğuk ve sıcak su hatlarında 2” e kadar çaplarda gövdesi pirinç, PN16, dişli çek valfler kullanılacaktır. 

175 PSI, maksimum çalışma sıcaklığı 60 °C, hidrostatik test basıncı 350 PSI geri akış önleyici. 

Çift Klapeli Çek Vanalar 
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Kullanma soğuk su hatlarında 2” den büyük çaplarda çift klapeli PN16 çekvalfler kullanılacaktır. 

Siyah Kollektör 

Gerekli uzunlukta DIN 2448’e uygun borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında, preste hazırlanmış 

bombeli sac kaynatılarak (kep veya kör flanş) kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 

açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışarı doğru şişirilmek suretiyle TS’ye uygun ölçüde flanşları bulunan 

boruların kaynatılmasına uygun hale getirilmiş düzgün ağızlı kolektörün imal edilmesi, manometre, hidrometre, 

termometre, boşaltma ve test musluklarının bağlanması için manşon kaynatılması, boşaltma ve test muslukları 

için drenaj bağlantısı yapılması üzerine oturacağı ayakları yapılarak işyerinde temini, projede gösterilen yerine 

monte edilmesi ve çalışır durumda teslimi. Ayaklar bu birim fiyatlara dahil olup ayrıca bedel ödenmeyecektir. 

Yukarıda açıklanan kolektörler ve üzerine yapılacak ayakları ile iş yerinde temini, projede gösterilen yerine 

monte edilmesi ve çalışır durumda teslimi. 

Galvaniz Kollektör 

Gerekli uzunlukta DIN 2448’e uygun borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında, preste hazırlanmış 

bombeli sac (kep veya kör flanş) kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 

açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışarı doğru şişirilmek suretiyle TS’ye uygun ölçüde flanşları bulunan 

boruların kaynatılmasına uygun hale getirilmiş düzgün ağızlı kolektörün imal edilmesi, manometre, hidrometre, 

termometre, boşaltma ve test musluklarının bağlanması için manşon kaynatılması, tümünün sıcak galvaniz 

banyosuna batırılarak galvanizlenmesi, boşaltma ve test muslukları için drenaj bağlantısı yapılması, üzerine 

oturacağı ayakları yapılarak işyerinde temini, projede gösterilen yerine monte edilmesi ve çalışır durumda 

teslimi. Ayaklar ve drenaj bağlantıları bu birim fiyatlara dahil olup ayrıca bedel ödenmeyecektir. Bunun yanı 

sıra manometre, termometre, hidrometre ve boşaltma musluğu manşonları birim fiyata dahildir ve bunlar için de 

ayrıca bedel ödenmeyecektir. 

SU DEPOSU SEVİYE GÖSTERGESİ 

Paslanmaz çelik, plastik manyetik diskli, PN16, kontak alınabilir tip, panosu ve sezgi elemanı ile birlikte 

manyetik seviye göstergesinin işyerine temini ve montajı. DN20 ve 2000 mm boyunda olacak. 

Kompansatör (Pompa Emiş ve Basma Ağızları İçin) 

Pompa vb. cihazların giriş ve çıkışlarına, oluşabilecek titreşimlere karşı önlem olmak üzere dizayn ve üretimi 

EJMA standartlarına göre yapılmış basınç ve sıcaklık değerleri DIN2401’e uygun, termal denge ve mekanik 

genleşmeler için 30 mm genleşmeye uygun çift kat körüklü, limit rotlu titreşim yutucu kompansatörlerin her 

türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi. 

Körük: AISI 304 Paslanmaz çelik 

Flanşlar: St 37-2 Karbon çelik 

Basınç sınıfı: PN16 

Çalışma sıcaklığı: 40/+120°C 

Limit rotlar: St 37-2 Karbon çelik 

Genleşme miktarı: 30 mm ( -20; +10) 

Gliserinli Manometre (Anma çapı - Ø100 mm) 

Malzemeler 

Vida bağlantısı: Pirinç 

Mekanizma: Saat için yapılmış pirinç malzeme 

Kadran: Alüminyum 

Muhafaza: Paslanmaz AISI-304 

İbre: Fırın boyalı alüminyum veya cam elyaflı 

Muhafaza kapağı: Paslanmaz AISI-304 

Görünüm levhası: Cam veya akrilik 

Kalite sınıfı: EN 837-1’e göre KL 2.5 

Kullanım sıcaklık bölgesi : -20, 60°C 

Ölçü aralığı: 0-10 bar 

Kullanım yerine göre ½” arkadan veya alttan bağlantılı olacaktır. 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası   Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

Binada kullanılan tüm termometrelerin seri numaraları ile kalibrasyon sertifikaları geçici kabul öncesi idareye 

teslim edilecektir. 

Boru Etiketleme ve Renk Kodlaması 

Tesisatlarda kullanılacak renk ve kodları etiketlemeye başlamadan önce İşveren’in onayı alınacaktır. 

Etiketler; polietilen ve tüm hava koşullarına dayanıklı vinil veya onaylanmış uygun diğer 

malzemeden olacaktır. Etiketlemede boru veya izolasyon kaplaması üzerine sarılabilir malzeme veya alüminyum 

bantlar kullanılarak etiket boruya yapıştırılacaktır. Etiketler akışkanın adını, içeriğini ve akış yönünü 

belirtecektir. Teçhizat (Pompalar, vanalar, boyler vb.) üzerine yapılacak olan etiketleme 5x10cm metal levha ile 

yapılacaktır. 

2. SIHHİ TESİSAT 

2.1. VİTRİFİYE VE GENEL SIHHİ TESİSAT EKİPMANLARI 

2.1.1. TEZGAHALTI LAVABO ve TESİSATI 

TS 605 standardına uygun seramik malzemesinden imalatı yapılmış tezgahaltı lavabolar, beyaz fayans 

camlaşmış çini, ekstra sınıf, sıvının yüzeyle buluştuğu bölümde, yüzey pürüzlülüğü sıvının yüzeyde çok düşük 

seviyede tutunmasını sağlayacak şekilde imal edilmiş , montajı imalatçı firmanın montaj detayına uygun 

olmalıdır. Projelerde gözüken yerlerde, mimari detaylarda belirtilen ölçü ve ebatlarda 1.sınıf malzeme olacaktır. 

Görsel ve boyutsal özellikleri kontrol birimi tarafından belirlenecek tezgahaltı lavabo 

Tezgahaltı lavabo bataryası tek gövde, tezgahaltına montajlanmış tek su girişli lavabo bataryasının montajı 

yapılacaktır. 

Batarya gövdesi, salmastra grubu ,haraketli mili ve diğer parçaları TS EN 1980 , TS EN 12164 , TS EN 12165 

standartlarına uygun pirinç hammadesinden üretilmiş döküm veya hadde mamul çubuktan talaş kaldırılarak 

işlenmiş, gövde dış yüzeyi TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun krom kaplanılarak fonksiyonel 

görüntü sağlanmış , TS EN 200 ,TS EN 274 , TS EN 817, TS EN 3143 ürün standartlarına uygun kullanım 

boyutsalığı oluşturulmuş, ürünlerde kullanılan conta , o-ring,plastik, vb, parçalar EPDM , NBR malzemeden 

imal edilmiş, ürünlerde kullanılan yağ , conta, o-ring vb, bileşenler KTW( kalt trinken wasser .içme suyu 

standardı ) WRC (wter bye laws scheme , içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit 

miktarı ölçüsü) DVGW (deutsche vereiningung des gas-und wasserfaches), KIWA (mekanik testler ,akustik 

testler, sudaki tat ve renk değişimlerin ölçüsü), bataryada kullanılan kartuş NSF (The public health and safety 

company,kamu sağlığı ve güvenliği kuruluşu) veya WRAS (whater regulations advisory scheme), CE belgelerine 

sahip, bu belgelerden birinin kodu ürün üzerine işlenmiş, perlatörü EN 246 standardına uygun imall edilmiş 

olmalıdır. 

Lavabo bataryası su girişi ile kullanma suyu giriş ağızlarının bağlanmasında kullanılan dışı paslanmaz çelik tel 

örgülü, tel örgü içersinde EPDM, NBR malzemeden imal edilmiş 80°C’lik sıcaklığa dayanıklı hortum, yukarda 

bu malzemeler için istenen KTW, WRC, DVGW belgelerine sahip olmalıdır. 

Lavabo sifonu,TS378/1 standardına uygun, polietilen malzemeden üretilmiş, 80°C’lik sıcaklığa dayanıklı, 

parçaları sökülüp temizlenebilir,6 cm koku fermetarlü, en az 16 cm uzatma borulu, süzgeci paslanmaz çelik 

malzemeden(AISI316), kromajlı, pissu giderine sızdırmazlığı önleyici kauçuk esaslı adaptör ile bağlanmış 

olmalıdır. 

TS200 standardına uygun ara musluğun gövdesi, kumanda kolu, salmastra malzemesi, TS EN 1980 , TS EN 

12164 , TS EN 12165 standartlarına uygun pirinç hammadesinden üretilmiş döküm veya hadde mamul çubuktan 

talaş kaldırılarak işlenmiş, gövde dış yüzeyi TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun krom kaplanılarak 

fonksiyonel görüntü sağlanmış , TS EN 200 ,TS EN 274 , TS EN 817, TS EN 3143 ürün standartlarına uygun 

kullanım boyutsallığı oluşturulmuş, ürünlerde kullanılan conta , o-ring,plastik, vb, parçalar EPDM , NBR 

malzemeden imal edilmiş, ürünlerde kullanılan yağ , conta , o-ring vb, bileşenler KTW( kalt trinken wasser .içme 

suyu standardı ) WRC ( water bye laws scheme , içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen 

toksit miktarı ölçüsü ) DVGW ( deutsche vereiningung des gas-und wasserfaches ), KIWA ( mekanik testler 

,akustik testler, sudaki tat ve renk değişimlerin ölçüsü ), CE belgelerine sahip olmalıdır. 
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2.1.2. YARIM AYAK LAVABO ve TESİSATI 

Keşif listelerinde kodları verilmiş vitrifiye ve bataryadan oluşmuş, krom taslı sifonu –grup sifon tapası –süzgeci-

U borusu ve rozeti dahil ayrıca gerekli tüm ekipmanların çalışır vaziyette yarım ayak veya tezgah üstü lavabonun 

yerinde çalışır şekilde teslimi. Tüm malzemeleri 1. sınıf kalitede olacaktır. 

2.1.3. BEDENSEL ENGELLİ LAVABO VE TESİSATI 

Lavabo TS605 Standardına uygun olacaktır. 55*70cm ölçülerinde TSE belgesine haiz veya idarece kabul 

edilmek şartıyla Uluslararası geçerliliği olan standartlara sahip olacaktır. Aksi belirtilmedikçe beyaz renkte 

seramik malzemesi camlaşmış çini , ekstra kalitede olacak, bu durum yüklenici tarafından üretici firmadan 

alınacak belge ile ispatlanacaktır. 

Bedensel engelli lavabo bataryası TS-EN817 standardına uygun olacaktır. Tek kumandadan açma-kapama 

kontrollü olacaktır. Lavabo bataryası 1. sınıf olacaktır. Açma-kapama kumandası normal bataryalardan farklı 

olarak daha uzun olarak tasarlanmış olmalıdır. Lavabo bataryası filtreli ara musluk ve bağlantısını sağlayan 

fleksibıl hortumları ile komple olacaktır. Sifon pirinçten kromajlı olacaktır(TS 378/1). Üretici firma imalat 

yeterlilik belgesi, hizmet yeterlilik belgesi satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, İSO 9000, İSO 14000 belgesi, 

TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve güncel olmalıdır. 

2.1.4. ÇİFT GÖZLÜ DAMLALIKLI EVYE TESİSATI (83.401) 

Batarya gövdesi, salmastra grubu, haraketli mili ve diğer parçaları TS EN 1980 , TS EN 12164 , TS EN 12165 

standartlarına uygun pirinç hammadesinden üretilmiş döküm veya hadde mamul çubuktan talaş kaldırılarak 

işlenmiş, gövde dış yüzeyi TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun krom kaplanılarak fonksiyonel 

görüntü sağlanmış , TS EN 200 ,TS EN 274 , TS EN 817, TS EN 3143 ürün standartlarına uygun kullanım 

boyutsallığı oluşturulmuş, ürünlerde kullanılan conta , o-ring, plastik, vb, parçalar EPDM , NBR malzemeden 

imal edilmiş, ürünlerde kullanılan yağ , conta , o-ring vb, bileşenler KTW( kalt trinken wasser .içme suyu 

standardı ) WRC ( wter bye laws scheme , içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit 

miktarı ölçüsü ) DVGW ( deutsche vereiningung des gas-und wasserfaches ), KIWA ( mekanik testler ,akustik 

testler, sudaki tat ve renk değişimlerin ölçüsü ), bataryada kullanılan kartuş NSF ( The public health and safety 

company, kamu sağlığı ve güvenliği kuruluşu ) veya WRAS ( whater regulations advisory scheme ),CE 

belgelerine sahip, bu belgelerden birinin kodu ürün üzerine işlenmiş, perlatörü EN 246 standardına uygun imall 

edilmiş olmalıdır. 

Görsel ve boyutsal özellikleri kontrol birimi tarafından belirlenecektir. 

Evye bataryası su girişi ile kullanma suyu giriş ağızlarının bağlanmasında kullanılan dışı paslanmaz çelik tel 

örgülü,tel örgü içersinde EPDM,NBR malzemeden imal edilmiş 80°C’lik sıcaklığa dayanıklı hortum, bu 

malzemeler için istenen KTW;WRC;DVGW belgelerine sahip olmalıdır. 

Evye sifonu,TS378/1 standardına uygun,polietilen malzemeden üretilmiş,80°C’lik sıcaklığa dayanıklı, parçaları 

sökülüp temizlenebilir,6 cm koku fermetarlü,an az 16 cm uzatma borulu, süzgeci paslanmaz çelik 

malzemeden(AISI316), kromajlı, pissu giderine sızdırmazlığı önleyici kauçuk esaslı adaptör ile bağlanmış 

olmalıdır. 

TS200 standardına uygun ara musluğun gövdesi, kumanda kolu, salmastra malzemesi, TS EN 1980,TS EN 

12164 , TS EN 12165 standartlarına uygun pirinç hammadesinden üretilmiş döküm veya hadde mamul çubuktan 

talaş kaldırılarak işlenmiş, gövde dış yüzeyi TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun krom kaplanılarak 

fonksiyonel görüntü sağlanmış , TS EN 200 ,TS EN 274 , TS EN 817, TS EN 3143 ürün standartlarına uygun 

kullanım boyutsalığı oluşturulmuş, ürünlerde kullanılan conta , o-ring, plastik, vb, parçalar EPDM , NBR 

malzemeden imal edilmiş, ürünlerde kullanılan yağ , conta , o-ring vb, bileşenler KTW( kalt trinken wasser .içme 

suyu standardı ) WRC ( wter bye laws scheme , içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen 

toksit miktarı ölçüsü ) DVGW ( deutsche vereiningung des gas-und wasserfaches ), KIWA ( mekanik testler 

,akustik testler, sudaki tat ve renk değişimlerin ölçüsü ), CE belgelerine sahip olmalıdır. 

2.1.5. GÖMME REZERVUARLI ALAFRANGA HELA TAŞI ve TESİSATI (791.400)( 791.300) 

TS800 TSEN 997 standartına uygun seramik malzemesinden imalatı yapılmış alafranga hela taşı, beyaz 

,camlaşmış cini, ekstra sınıf asma klozet ,sıvının yüzeyle buluştuğu bölümde, yüzey pürüzlülüğü sıvının yüzeyde 

çok düşük seviyede tutunmasını sağlayacak şekilde imal edilmiş, gömme rezervuarın montajlandığı çelikten 

imalatı yapılmış çelik karkas üzerine paslanmaz çelik cıvatalarla montajlanmış olmalıdır. 

TS823 standartına uygun imalatı yapılmış 6 lt’lik su hacmine sahip, polietilen malzemeden imal edilmiş, DKP 

siyah çelik saçtan imalatı edilmiş U ve L profillerden oluşturulmuş, asma klozeti , su dolu rezervuarı, insan 
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oturduğunda insanında belirli bir yükünü taşıyacak mukavemet hesaplarına göre oluşturulan çelik karkas ,epoxy 

boyalı dört adet metal ayaklı, metal ayakların üzerine oturtulup kaynatıldığı çelik levhası çelik levhalar zemine 

çelik dübelle montajlanmış, rezervuar iç takımı rezervuarla aynı firmadan alınmış, rezervuar iç takımı polietilen 

malzemeden imal edilmiş, rezervuar flötörü açma kapatma mekanizması prinç hammadesinden imal edilmiş, 

önden basmalı, basması 2 kademeli, basma butonu paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş (AISI316), 

rezervuarın boşaltma borusu polietilen malzemeden, duvar içine gömme rezervuar olmalıdır. 

TS200 standardına uygun ara musluğun ve gizli taharet musluğunun gövdesi, kumanda kolu, salmastra 

malzemesi, TS EN 1980 , TS EN 12164 , TS EN 12165 standartlarına uygun pirinç hammadesinden üretilmiş 

döküm veya hadde mamul çubuktan talaş kaldırılarak işlenmiş, gövde dış yüzeyi TS EN 248 yüzey standart 

gerekliliklerine uygun krom kaplanılarak fonksiyonel görüntü sağlanmış, TS EN 200, TS EN 274 , TS EN 817, 

TS EN 3143 ürün standartlarına uygun kullanım boyutsallığı oluşturulmuş, ürünlerde kullanılan conta , o-ring, 

plastik, vb, parçalar EPDM , NBR malzemeden imal edilmiş ,paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş duvara 

içine gömülü olan taharet borusu olmalıdır. 

TS EN 263 standardına göre dökme akrilik levha malzemesinden şekil verilerek imal edilmiş klozet kapağı 

olmalıdır. 

2.1.6. GÖMME REZERVUARLI BEDENSEL ENGELLİ ALAFRANGA HELA TAŞI ve TESİSATI: 

Kendinden rezervuarlı TS 800 EN997 uygun, takriben 35x70 cm ölçülerinde ara muslukları 

dahil olacaktır. Duvara asma tip gömme rezervuarlı, çift kademeli, su tasarruf iç takımlı ve ekstra kalite olup, 

kalite belgeleri onaya sunulacaktır. 

2.1.7. PİSUAR: 

TS EN 13407 standartlarında, beyaz pisuvar olacaktır. 

2.1.8. DUŞ TESİSATI: 

Duş tesisatı ve gerekli malzemeler belirtilen malzeme kodlarında olacaktır. 

2.1.9. BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN KLOZET TUTUNMA BARI: 

Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama ebatları yaklaşık 73.5 cm olacaktır. 

Hareketli Tutunma Barı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10. BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN HAREKETLİ AYNA : 

TS 5229 en 1036 standartlarına uygun ISO 9000 TSE kalite güvence sistemlerinden birine sahip olacaktır. 

Ostenitik paslanmaz çelik gövdeli, kararmaya gümüş kaplamasının bozulmaya karşı korumalı olacaktır. 

2.1.11. TUVALET KAĞITLIĞI (94.400) 

Paslanmaz çelik gövdeli, üzerinde kağıtların çıkarılmasını önleyen kilidi olan kağıt takılabilecek ve duvar 

üzerine vida-dübel ile monte edilebilen kağıtlık. Aşağıda belirtilen kod numaralı marka olacaktır. 

2.1.12. KAĞIT HAVLU DİSPENSERİ (92.100) 

Fayans üstü monte edilecek ve hijyenik malzemeden imal edilmiş olacaklardır. 

2.1.13. SIVI SABUNLUK (91.600) 

İçerisine sıvı sabun konulan, gövdesi preste derin sıvama yöntemiyle 1.5 mm kalınlığındaki AISI 316 paslanmaz 

çelik malzemeden imal edilmiş, sıvı sabun konulan gövdesinin su hacmi 0.2 litre, sıvı sabun doldurma kapağı 

kilitli, sıvı sabunun gövdesinin alt yüzeyindeki delikten, dışarıya sıvı sabun akıtabilir, gövde şekli dikdörtgen, 

sıvı sabunluk gövdesi duvara çelik dübel ve paslanmaz cıvata ile montajlanmış olmalıdır. 
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2.1.14. AYNA (73.201): 

Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı , ayna üzerinde şeritler olduğunda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara 

bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. 

Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. 

Aynalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz 

edilmiş olacaktır. 

2.1.15. YER SÜZGECİ (97.303) 

TS-327/2 standardına uygun, gövdesi, koku önleyici sifonu, atık suya bağlanan boşaltma ağızı polietilen 

malzemeden imal edilmiş, su toplama yüzeyi dikdörtgen, paslanmaz çelik (AISI304) malzemeden imal edilmiş 

ızgarası yuvarlak, su toplama haznesi dairesel , sifonu temizlik için gövdeden kolaylıkla çıkarılabilir, dairesel 

hazne üzerinde bulunan, alttan çıkışlı Ø50 çapında, 115x115mm ebatlarında paslanmaz çelik ızgaralı, 40 l/dk. 

kapasiteli ve susuz koku önleyici olacaktır. 

2.1.16. HAVALANDIRMA BORU VE ŞAPKASI(113.201-M) 

Tesisat çapına uygun olarak projede belirtilen noktalara havalandırma boru ve şapkası temini ve montajı. 

2.1.17. TEMİZLEME KAPAKLARI (DÖŞEME TİPİ)( 2.021.200) 

Zeminden veya hat üzerinden tıkanmalara müdahale için kullanılacak; yüksekliği ayarlanabilir temizleme 

tapasının gövdesi üzerinde kullanılacağı atık su hattı boru malzemesinden, monte edileceği hat ile aynı giriş ve 

çıkış çapına sahip, gerekli adaptör ve aksesuarları dahil seramik derz aralıkları mimari ile uyumlu ve koordineli 

bir biçimde uygun kotta ve nihai bitmiş kotla hem yüz zeminden müdahale) veya hat ile aynı kotta olacak şekilde 

yerine sağlamlaştırılması dondurulması ve idareye çalışır vaziyette teslim edilmesi. 

2.1.18. GALVANİZ BORULAR - PN10(4.285) 

Galvanizli çelik borular TS EN 10255’e uygun olacaktır. Fittingler ise DIN 2950’ye uygun olacaktır. Galvanizli 

çelik boruların malzemesi Fe-33-2 olacaktır. Sıhhi tesisattaki bütün bağlantıların, dirseklerin, Te parçalarının ve 

diğer her türlü fittinglerin her türlü dübel, sabit nokta, genleşme parçası, U veya omegaların, duvar veya taban 

geçişlerinin her türlü borunun asılması veya duvara tespiti için kullanılacak ve boru ağırlığını ve gelen kuvvetleri 

karşılayacak nitelikte, yüksekliği ayarlanabilir sistemlerin, lastik, profil yatakların, izolasyonlu borular için özel 

plakaların, rayların, duvar desteklerinin, destek kliplerinin, çelikten yaylanıcı klipleri ihtiva eden galvanizli askı 

elemanlarının ve diğer tüm aksesuarların, işyerinde temini ve montajı. 

2.1.19. PPRC BORULAR 

Bina içi temiz su tesisatında ve drenaj sularının tahliyesinde kullanılacak borular PP borular, ölçüler genel kalite 

gerekleri (DIN 8078), PP maddesinden imal boruların genel kalite gerekleri (DIN 16962), içme suyu tesisatları 

için TRWI ve DVGW teknik kuralları (DIN 1988), TS 9937, TS 11451 ve TS 11755 standartlarına uygunluk 

belgesine sahip PN 16 basınç sınıfında olacaktır. Polipropilen borular alevi iletmeyecek ve kendinden alev alma 

özelliği bulunmayacaktır. Yukarıda tanımlanan borulama malzemesinin işyerinde temini, projesine uygun olarak 

kesilmesi, fizyotherm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260°C sıcaklıkta sıkılarak kaynak 

edilmesi, her türlü sarf malzemesi fiyata dahil olmak üzere montajının yapılması. Bina içi temiz su tesisatında 

ve drenaj sularının tahliyesinde kullanılan polipropilen boruların kendi aralarında fizyotherm kaynaklı veya 

vana, rakor, musluk gibi malzeme bağlantılarının da bir tarafı fizyon kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak 

kullanılan dirsekleri, T’leri, istavrozları, redüksiyon, tapa ve diğer her türlü fittingsleri ile plastik veya metal, 

kelepçe, askı, dübel, kovan gibi boruların asılması ve tesbiti için kullanılacak her türlü montaj malzemesinin 

işyerinde temini ve montajının yapılması. 

2.1.20. PVC BORU(204.401-204.402-204.403) 

Tüm pis su boruları PVC boru olacaktır. Borular tanınmış bir üreticinin mamulü olup yukarıda tarafından onay 

işlemi sonucunda yerlerine teşhis edileceklerdir. PVC boru montajı üreticinin belirtmiş olduğu aralıklarla 

yerlerine montajı yapılacaktı. Montajları yapılmadan önce kontrolün onayı alınacaktır. Boru çapları proje ve akış 

şemasında belirtilen çapta olmalıdır. Boru ek parçaları ilgili standartlarda belirtilen tipte kullanılmalıdır ve 

kesinlikle 90  dönüş kullanılmamalıdır. 

2.1.21.DIŞ SAHA MUSLUĞU(89.101) 

15 mm’lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 

cm koku fermetürlü en az 16 cm uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-

1-2-3 e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı işyerinde temini, montajı 

ve işler halde teslimi. 
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2.2. KULLANMA SUYU POMPA ODASI TESİSATI: 

2.2.1. KULLANMA SUYU HİDROFORU(1 ASIL+1 YEDEK) 

Tüm hidrofor fonksiyonlarını düzenleyen ve emniyete alan, frekans konvertör cihazı entegrasyonlu, 

programlanabilen özellikte, konforlu elektrik kontrol panosuna sahip olmalıdır. 

Su kullanım şartlarına otomatik uyumlu, değişken debi kontrollü işletim sayesinde enerji tasarrufu sağlamalı, 

çok sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır. 

Hidrofor, metal bir şase üzerine monte edilmiş ve gerekli vana, çekvalf ve kollektörler vasıtasıyla birbirine 

bağlanmış, en fazla 6 adet çok kademeli santrifüj pompa ile bu pompaların otomatik işletimini gerçekleştirecek 

elektronik kontrol panosu, 4-20 mA analog basınç sensörü ve seviye flatöründen meydana gelmelidir. 

Pompaların üzerine monte edildiği şase St37 saçtan imal edilmiş ve epoksi fırın boya ile kaplanmış olmalıdır. 

Şasenin altında yüksekliği ayarlanabilen kauçuk ayaklar bulunmalı, ayrıca bir kaide gerekmemelidir. 

Hidrofor servis ve bakım kolaylığı sağlamalıdır. Herbir pompanın emiş ve basınç hattında kesme vanası ve 

basınç hattında çek valf bulunmalı, böylece pompaların birbirini etkilemeden sökülüp takılabilmeleri mümkün 

olmalı, kullanıcıyı susuz bırakmadan onarım yapılabilmelidir. 

Emiş ve basınç kollektörleri paslanmaz çelikten mamul veya en az 15 mikron kalınlığında elektrogalvaniz ile 

kaplanmış olmalıdır. 

Tesisatta olması gereken basınç değeri kontrol panosu üzerinden ayarlanabilir olmalıdır. Gerekli debi ihtiyacı 

çalışmakta olan pompa(lar) ile sağlanmadığı durumda en genç pompadan başlayarak devreye diğer pompalar 

girmeli, ihtiyaç azaldığı durumda ise en yaşlı olandan başlayarak pompalar devreden çıkarak sistem set değerinde 

sabitlenmelidir. 

Pompaların kuru çalışmaya karşı korunmaları su deposu içerisine yerleştirilecek bir seviye flatörü ile 

gerçekleştirilmeli, elektrik kontrol panosu depodaki suyun bitmesi durumunda seviye flatöründen alacağı sinyal 

ile pompaları durdurabilmeli, su seviyesinin tekrar yükselmesi durumunda hidroforu tekrar otomatik olarak 

işletmeye alabilmelidir. 

Basınç ölçümü analog basınç sensörü ile elektronik olarak sağlanmalı, basınç şalteri gibi aşınan ekipman 

kullanılmamalı, bu sayede ayarlanan basıncın zamanla değişmesi, vb. sorunlar ortaya çıkmamalıdır. 

Hidrofor frekans konvertörü arızası halinde frekans konvertörsüz olarak çalışabilmelidir. 

Hidrofor panosunda herbir pompa için manuel/otomatik çalıştırma sviçi, faz koruma , PID kontrol, harici on/off 

rotasyon ve eş yaşlandırma özellikleri bulunmalı, panodan genel çalışma/genel arıza, bireysel çalışma/bireysel 

arıza sinyalleri alınabilmelidir. 

Pano ön yüzünde renkli dokunmatik ekran bulunmalıdır. Dokunmatik ekranda Türkçe dil seçeneği bulunmalı ve 

aşağıdaki özelliklere/fonksiyonlara sahip olmalıdır: 

İstenilen sistem basınç değerinin set edilmesi 

Mevcut basınç değerinin okunması 

Yedek pompa seçebilme 

Pompaların devreye alınması ve çıkmasındaki gecikme süreleri 

Herbir pompanın “şebeke”, “yedek” ve “sürücü” durumları 

Pompaların bireysel çalışma/dinlenme saatleri 

Pompa çalışma saatinin sıfırlanması 

Sistemin çalışma saati 

Fabrika ayarlarına geçiş 

Hidrofor panosu özel istek olması durumunda Mod-Bus ve Lon-Works bina işletim sistemleri ile haberleşebilme 

özelliğine sahip olmalıdır. 

Pano dışı 1,5 mm DKP, içi ise 1,5 mm galvaniz sactan üretilmiş, RAL 7035 renginde elektrostatik toz boya ile 

boyanmış, IP54 koruma sınıfına haiz ön kapağı kilitlenebilir olmalıdır. 

Hidrofor uygun hacimde seçilmiş membranlı genleşme deposuyla birlikte temin edilmelidir. Genleşme 

deposunun membranı suda koku yapmayan, mikrop üretmeyen tam hijyenik özelliğe sahip olmalıdır. 

Gerektiğinde yenilenip değiştirilebilmelidir. 
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Hidrofor tipi : Frekans kontrollü çok pompalı hidrofor 

Azami pompa sayısı : 4 

Elektrik beslemesi : 3 ~ 380 V 50 Hz 

İstenen debi : Q = 2 x 5 m³/h 

İstenen basınç : H = 45 mSS 

Tank Hacmi : 500 lt 

2.2.2. SU DEPOSU SEVİYE GÖSTERGESİ 

Paslanmaz çelik, plastik manyetik diskli, PN16, kontak alınabilir tip, panosu ve sezgi elemanı ile birlikte 

manyetik seviye göstergesinin işyerine temini ve montajı. DN20 ve 2000 mm boyunda olacak. 

2.2.3. FLATÖRLÜ VANA 

Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, depoları veya tankları otomatik olarak doldurmak ve su seviyesi, ayarlanan 

seviyeye geldiğinde depo girişini kapatmak üzere kullanılacaktır. Malzeme ana vana ve kontrol haznesi:  

Dökme demir – ASTM A 126 Sınıf B  

Vana mili: paslanmaz çelik SAE 303  

Karbon çeliği – SAE 1015  

Bronz döküm – ASTM B 62 

Pirinç – ASTM B 21 

2.2.4. SOĞUK SU SAYACI 

TS 824 İSO 4064-1' e uygun, flanşlı veya vidalı su sayaçları kullanılacaktır. Sayaç yerleri dona karşı 

korunacaktır. Tek hüzmeli tasarımı ile küçük debilerde çok yüksek hassasiyete sahip olmalı, kapağı 360 derece 

dönebilmelidir, korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövdeye sahip olmalı, optik okumaya uygun, 3 yıl 

garantili ve 50°C’ye kadar olan soğuk sular için uzun ömürlü ve bakımsız çalışmaya uygun olmalı. 

3. VRF KLİMA TESİATI (DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ KLİMA) 

Cihazlara ait COP ve EER nominal değerler: 

Hava soğutmalı dış ünitelerde, soğutma çalışmasındaki enerji verimliliği (EER) minimum 3,55 , ısıtma 

çalışmasındaki enerji verimliliği (COP) minimum 3,76 olacaktır. 

Yüklenici bu değerleri DATABOOK ile belgelendirecektir. 

- Nominal soğutma kapasiteleri şartları; İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT / Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, 

Eşdeğer boru uzunluğu: 7,5 m, Seviye farkı: 0 m. Su soğutmalı sistemlerde su giriş sıcaklığı: 30°C 

- Nominal ısıtma kapasiteleri şartları; İç ortam sıcaklığı: 20 ° C KT, 15 ° C YT / Dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 

6°C YT, Eşdeğer boru uzunluğu: 7,5 m, Seviye farkı: 0 m. Su soğutmalı sistemlerde su giriş sıcaklığı: 20°C 

Dış Üniteler (VRV/VRF): 

• Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate 

alınarak belirlenen Nominal cihaz kapasiteleri esas alınacaktır. 

• 44,8 kw dış ünite ve üzeri kapasitelerde en az 2 adet Çift DC Inverter kompresöre sahip olacaktır. 

• Soğutucu akışkan R410A olacaktır. 

• (-5°~ 48 °C KT ) dış hava sıcaklığına kadar soğutma ve (-25 ~ 24 °C KT ) dış hava sıcaklığına kadar 

ısıtma fonksiyonunu yerine getirebilmelidir. 

• Dış ünite finleri anti korozif kaplamalı olacaktır. 

• Kondenser fanları DC Inverter olacaktır. 

• Dış ünite en az üç yönünde ısı transferi yapabilecek bataryaya haiz olacaktır. 

• Nominal iç ortam şartlarında %100 bağlantı oranında -3 °C dış ortam sıcaklığına kadar ısıtma modunda 

dış ünitede kapasite düşümü olmayacaktır. 

• İhtiyaç halinde dış ünitenin yukarıda olduğu durumlarda dış ünite ile iç ünite arasındaki dikey seviye 

farkı en az 110 m’ ye ulaşabilmelidir. Toplam borulama uzunluğu 1000 m olmalıdır. 

• Üstten üflemeli dış ünitelerde akıllı defrost teknoloji sayesinde defrost süresi optimize edilmelidir. 
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• Kompresör çalışma önceliği sıralı olarak değişebilmeli, kompresörlerde eşit yaşlanma prensibi 

sağlanabilmelidir. 

• Üstten üflemeli dış ünitelerde PCB kart soğutma işlemi soğutucu akışlan ile yapılmalıdır. 

• İhtiyaca göre tek bir dış ünite kullanarak 84 kw nominal soğutma kapasitesi elde edilebilmelidir. 

 

Uyarılar: 

VRV/VRF sistem elemanlarının (Dış ünite, iç ünite, kablolu kumanda, merkezi kumanda ve joint) temini ve 

montajı, iç ve dış üniteler arasındaki bakır boru ve iletişim kablolarının çekilmesi, boruların izolesi, cihazların 

elektrik bağlantıları, iç ünite askısı, gaz şarjı, devreye alma dahil, sistemin çalışır halde teslimi bu tanım 

kapsamında yer almaktadır. 

VRV/VRF sistem için önerilecek cihaz; projedeki toplam boru mesafesini, bir dış ünite grubuna bağlı iç üniteler 

arasındaki kot farkını, dış ünite ile o üniteye bağlı en alttaki iç ünite arasındaki kot farkını ilk joint’ten sonra en 

uzak iç üniteye kadar olan boru uzunluğunu ve bağlanacak iç ünite sayısını karşılayacaktır. 

Üretici firmanın, ISO 9001 ve ISO 14001 belgesi bulunacaktır. 

Tek yöne üflemeli kaset tipi, iki yöne üflemeli kaset tipi, dört yöne üflemeli kaset tipi, Kanal tipi, yüksek basınçlı 

ve orta statik basınçlı kanal tipi, duvar tipi, yer tipi, kasetsiz döşeme tipi iç ünitelerin tamamı istenilen 

varyasyonlarda aynı gaz devresi üzerinden bir arada kullanılabilir. 

İç Ünite Tanımları (VRV/VRF) 

Her iç ünite otomatik arıza teşhis sistemine sahip olacaktır. Her iç üniteye kablolu ya da kablosuz uzaktan kumanda 

bağlanabilecektir. Tek yön, iki yön ve 4 yöne üflemeli kaset tipleri iç ünitelerde standart olarak drenaj pompası 

bulunacaktır. 

Kasetli Döşeme ( Konsol ) Tipi İç Ünite : 

Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate alınarak 

belirlenen Nominal cihaz kapasiteleri (en az) esas alınacaktır. 

Her bir iç ünite kapasite kontrolünü, 3 adet termistör vasıtasıyla soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava 

sıcaklığını ölçerek gerçekleştirmek için elektronik genleşme vanasına, iç ünitelere ait fan motorlarının aşırı 

ısınmasına karşı sigorta korumalarına, sıcaklık kontrolü için mikroişlemcili termostata ve uzun ömürlü yıkanabilir 

filtreye sahip olacaktır. En büyük model düşük statik basınçlı iç ünitenin ses basıncı orta devirde 40 dB(A)’i 

geçmemelidir. 

Gizli Tavan Tipi İç Ünite ( Düşük Statik Basınçlı ) : 

Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate alınarak 

belirlenen Nominal cihaz kapasiteleri (en az) esas alınacaktır. 

Her bir iç ünite kapasite kontrolünü, 3 adet termistör vasıtasıyla soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava 

sıcaklığını ölçerek gerçekleştirmek için elektronik genleşme vanasına, iç ünitelere ait fan motorlarının aşırı 

ısınmasına karşı sigorta korumalarına, sıcaklık kontrolü için mikroişlemcili termostata ve uzun ömürlü yıkanabilir 

filtreye sahip olacaktır. En büyük model düşük statik basınçlı iç ünitenin ses basıncı orta devirde 39 dB(A)’i 

geçmemelidir. 

 Gizli Tavan Tipi İç Ünite ( Orta Statik Basınçlı ) : 

Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate alınarak 

belirlenen Nominal cihaz kapasiteleri (en az) esas alınacaktır. 

Her bir iç ünite kapasite kontrolünü, 3 adet termistör vasıtasıyla soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava 

sıcaklığını ölçerek gerçekleştirmek için elektronik genleşme vanasına, iç ünitelere ait fan motorlarının aşırı 

ısınmasına karşı sigorta korumalarına, sıcaklık kontrolü için mikroişlemcili termostata ve uzun ömürlü yıkanabilir 

filtreye sahip olacaktır. En büyük model düşük statik basınçlı iç ünitenin ses basıncı orta devirde 40 dB(A)’i 

geçmemelidir. 

 360 kaset İç Ünite: 

Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate alınarak 

belirlenen Nominal cihaz kapasiteleri (en az) esas alınacaktır. Her bir iç ünite kapasite kontrolünü, 3 adet termistör 

vasıtasıyla soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklığını ölçerek gerçekleştirmek için elektronik 

genleşme vanasına, iç ünitelere ait fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumalarına ve uzun ömürlü 
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yıkanabilir filtreye sahip olacaktır. Ünite üzerinde hiç bir kanatçık bulunmadan booster fanlar ile hava 

yönlendirmesi yapabilmelidir. Soğuk cereyan etkisi yaratmaması için booster fanlar sayesinde tavana paralel 

olarak hava yönlendirmesi yapabilmeli ve etrafında 360 derece hava akışı sağlamalıdır. Kumandasında 4 farklı 

hava yönlendirmesi olmalıdır. 

 Gizli Tavan Tipi İç Ünite ( Yüksek Statik Basınçlı ) : 

Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate alınarak 

belirlenen Nominal cihaz kapasiteleri (en az) esas alınacaktır. Her bir iç ünite kapasite kontrolünü, 3 adet termistör 

vasıtasıyla soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklığını ölçerek gerçekleştirmek için elektronik 

genleşme vanasına, iç ünitelere ait fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumalarına, sıcaklık kontrolü 

için mikroişlemcili termostata sahip olacaktır. En büyük model düşük statik basınçlı iç ünitenin ses basıncı orta 

devirde 46 dB(A)’i geçmemelidir. 

 4 Yöne Üflemeli Kaset Tavan Tipi İç Ünite: 

Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate alınarak 

belirlenen Nominal cihaz kapasiteleri (en az) esas alınacaktır. Her bir iç ünite kapasite kontrolünü, 3 adet termistör 

vasıtasıyla soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklığını ölçerek gerçekleştirmek için elektronik 

genleşme vanasına, iç ünitelere ait fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumalarına, sıcaklık kontrolü 

için mikroişlemcili termostata ve uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip olacaktır. En büyük model düşük statik 

basınçlı iç ünitenin ses basıncı orta devirde 42 dB(A)’i geçmemelidir. İç ünitedeki drenaj pompası çekvalfli 

olacaktır. Pompa suyu 75 cm yükseltebilecek kapasitede olmalıdır. İç ünitenin her kanadı farklı açıda yön 

değiştirebilmelidir. 

 Tek Yöne Üflemeli Kaset Tavan Tipi İç Ünite: 

Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate alınarak 

belirlenen Nominal cihaz kapasiteleri (en az) esas alınacaktır. Her bir iç ünite kapasite kontrolünü, 3 adet termistör 

vasıtasıyla soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklığını ölçerek gerçekleştirmek için elektronik 

genleşme vanasına, iç ünitelere ait fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumalarına, sıcaklık kontrolü 

için mikroişlemcili termostata ve uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip olacaktır. En büyük model düşük statik 

basınçlı iç ünitenin ses basıncı orta devirde 31 dB(A)’i geçmemelidir. İç ünitedeki drenaj pompası çekvalfli 

olacaktır. Pompa suyu 75 cm yükseltebilecek kapasitede olmalıdır. 

 2 Yöne Üflemeli Kaset Tavan Tipi İç Ünite: 

Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate alınarak 

belirlenen Nominal cihaz kapasiteleri (en az) esas alınacaktır. Her bir iç ünite kapasite kontrolünü, 3 adet termistör 

vasıtasıyla soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklığını ölçerek gerçekleştirmek için elektronik 

genleşme vanasına, iç ünitelere ait fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumalarına, sıcaklık kontrolü 

için mikroişlemcili termostata ve uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip olacaktır. En büyük model düşük statik 

basınçlı iç ünitenin ses basıncı orta devirde 39 dB(A)’i geçmemelidir. İç ünitedeki drenaj pompası çekvalfli 

olacaktır. Pompa suyu 75 cm yükseltebilecek kapasitede olmalıdır. 

 Duvar Tipi İç Ünite: 

Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate alınarak 

belirlenen Nominal cihaz kapasiteleri (en az) esas alınacaktır. Her bir iç ünite kapasite kontrolünü, 3 adet termistör 

vasıtasıyla soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklığını ölçerek gerçekleştirmek için elektronik 

genleşme vanasına, iç ünitelere ait fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumalarına, sıcaklık kontrolü 

için mikroişlemcili termostata ve uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip olacaktır. 

 DX bataryalı ısı geri kazanım ünitesi: 

27 °C KT/19°C YT, dış ortam 35 KT°C /24°C YT iç ortam şartlarında, 1000m3/h hava debisinde 10,5  kw, 500 

m3/h hava debisinde ise 5,1 kw soğutma kapasitesine sahip olmalıdır. Üniteye ilave nemlendirme kiti 

bağlanabiliyor olmalıdır. 

 Düşük su sıcaklığı için hidro ünite: 

Hidro ünite VRF/VRF sisteme entegre olabilmedir. Maksimum nominal ısıtma kapasitesi 50,4 kw a kadar çıkmalı 

ve 50°C su çıkışı sağlayabilmelidir. 

 Yüksek su sıcaklığı için hidro ünite: 

Hidro ünite VRF/VRF sisteme entegre olabilmedir. Maksimum ısıtma kapasitesi 25 kw a kadar çıkmalı ve 80°C 

su çıkışı sağlayabilmelidir. 
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 Kablolu Kumanda: 

İç ünite açma- kapama, sıcaklık ve fan devir ayarı, ısıtma-soğutma seçimi gibi fonksiyonlara haiz olacaktır. 

 Merkezi Kumanda: 

220 Volt-50 HZ de çalışabilmelidir. Non polar iki hatlı bir kablo ile iç ve dış üniteler arasındaki iletişimi sağlayıp 

zonlama ve grup kontrolü yapabilmelidir. Çalışma şeklini ayrı ayrı belirleyebilmelidir. Bütün iç ünitelere aynı 

anda çalış-dur komutu verebilmelidir. Çalıştığını ve durduğunu veya ünitelerin arızaya geçtiği 

görüntülenebilmelidir. 

Bilgisayar bağlantılı merkezi kumandada sistem çevrim değerleri (basınç, sıcaklık,v.b) anlık olarak 

görüntülenebilmelidir. Aynı zamanda bilgisayar bağlantılı merkezi kumanda da farklı kullanıcılara farklı kontrol 

yetkileri verilebilmelidir. Merkezi kumanda yeri kontrol birimi tarafından belirlenecektir 

2) Montaj (VRV/VRF): 

Montajda kullanılacak tüm borular 40 bar test basıncına dayanıklı özel soğutkan boruları olmalıdır. 

 1 / 4” (6,35) bakır boru et kalınlığı 0,8 mm. 13 mm. İzolasyon 

 3 / 8” (9,52) bakır boru et kalınlığı 0,8 mm. 13 mm. İzolasyon 

 1 / 2” (12,70) bakır boru et kalınlığı 0,8 mm. 13 mm. İzolasyon 

 5 / 8” (15,88) bakır boru et kalınlığı 1,0 mm. 13 mm. İzolasyon 

 3 / 4” (19,05) bakır boru et kalınlığı 1,0 mm. 13 mm. İzolasyon 

 7 / 8” (22,23) bakır boru et kalınlığı 1,0 mm. 13 mm. İzolasyon 

 1” (25,40) bakır boru et kalınlığı 1,2 mm. 13 mm. İzolasyon 

 1 1 / 8” (28,58) bakır boru et kalınlığı 1,2 mm. 19 mm. İzolasyon 

 1 1 / 4” (31,80) bakır boru et kalınlığı 1,2 mm. 19 mm. İzolasyon 

 1 3 / 8” (34,92) bakır boru et kalınlığı 1,5 mm. 19 mm. İzolasyon 

 1 1 / 2” (38,10) bakır boru et kalınlığı 1,5 mm. 19 mm. İzolasyon 

 1 5 / 8” (41,28) bakır boru et kalınlığı 1,5 mm. 19 mm. İzolasyon 

R410A soğutucu akışkan kullanılan sistemlerde montaj işlerinde kullanılacak alet ve donanımın uygunluğu 

mutlaka kontrol edilmelidir. (Manifold, vakum pompası, 

kompresör yağı, soğutucu akışkan şarj tüpleri vb…) R22’li sistemde kullanılan ekipmanlar R410A’lı sistemde 

kullanılamaz. 

 Boruların ağızları nem ve toza karşı mutlaka kontrol edilmelidir. ( Montaj öncesi ve sonrasında ) 

 Tüm bakır ve drenaj borusu tesisatında her 2 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. 

 Bakır boru tesisatındaki tüm kaynaklı imalat sırasında oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında kaynak 

yapılacaktır. 

 Tüm bakır boru tesisatı tamamlandıktan sonra ve sistem devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların 

içi süpürülecektir. 

 Bakır boru tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 35 bar 

basınca aktarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecek. İç ünite ve dış ünite montajlarından sonra tesisat 

N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 35 bar basınca aktarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. 

 Drenaj tesisatında boru malzemesi olarak izoleli PPRC veya PVC boru kullanılacaktır. Drenaj boru çapları 

kullanılan ilgili iç ünitenin kataloglarında belirtilen çaplara uygun çekilecektir. 

 Drenaj tesisatı asla pis su tesisatına bağlanmayacaktır. 

 Değişken gaz debili klima sistemleri iç üniteler-dış üniteler-otomasyon sistemleri arasındaki iletişim hattında 

en az 2x1,5 mm² kesitli çok telli blendajlı kablo kullanılmalıdır. 

 İç ve dış ünitelere montajları cihazlar teraziye alınarak yapılmalıdır ve yerlerinde gerekli servis boşlukları 

bırakılacaktır. 

SPLİT KLİMALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ: 

Split klimaların genel özellikleri: 

1- Otomatik fan hızına sahip. 

2- Tek tuştan kontrol edilebilme. 
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3- Yatay ve dikey hava dağıtma. 

4- Kolay çıkarılıp takılabilen toz filtre 

5-Timer, ısı kontrolü, gece konumu, otomatik yeniden başlatma özelikleri. 

6-Gerektiğinde 24 saat/365 gün çalışma kapasitesine ve dayanıklılığına sahip. 

Elektrik kesilmesi ardından elektrik yeniden geldiğinde klimalar otomatik olarak devreye girme özelliğine sahip 

olmalıdır. Cihazlar monte edildikleri oda içerisinde maksimum hava sirkülasyonu verimi sağlayacak noktalara 

yerleştirilecek, hava kısa devre yapması engellenecektir. İç ünitenin yoğuşma hattı en yakında bulunan bina ana 

fan coil giderine bağlanacaktır. Bunun için gerekecek olan rezerv hatları projeden kontrol edilmelidir. Cihazların 

dış üniteleri proje koordinatörlüğü ’nün uygun göreceği yerlere, üreticinin izin verdiği maksimum dış ünite iç ünite 

mesafesine bağlı olarak yerleştirilecek, dış ünitelerin altına zemin kaplamasına uyumlu ve izolasyona zarar 

vermeyecek şekilde çözümlenecektir. Dış üniteyi taşıyan galvaniz sacın altına polistren köpük veya neopren conta 

konulacaktır. Dış ünitenin sert rüzgarlardan etkilenmesine karşı önlem alınacaktır. Detay çözümü Proje 

Koordinatörlüğü tarafından onaylandıktan sonra imalata geçilecektir. Dış ünitenin altında yeterli büyüklükte 

galvanizli yoğuşma tavası yapılacak ve bu tava en yakın gidere bağlanacaktır. Tüm split klimaların elektrik kablo 

bağlantıları (dış unite-iç ünite arası, oda termostatı cihaz bağlantısı ve cihazın ana enerji besleme bağlantısı) bu 

kapsamdadır. 

4. YANGIN TESİSATI 

4.1 YANGIN POMPA ODASI 

4.1.1 YANGIN POMPASI 

ELEKTRİK MOTORLU NORM POMPALI YANGINLA MÜCADELE POMPASI 

-Yangınla mücadele hidroforlarında kullanılan pompaların boyutları EN733 ve ISO5199 normlarına uygun, yatay 

milli, tek kademeli, santrifüj tip, norm pompa olmalıdır. 

-Pompa hidrolik eğrisi Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır: Pompaların kapalı vana 

(sıfır debi) basma yüksekliği anma yüksekliği değerinin en fazla %40’ı kadar olmalı ve %150 debideki basma 

yüksekliği anma basma yüksekliğinin %65’inden daha küçük olmaması gerekir. 

-Pompa milinin sızdırmazlığı dönüş yönünden bağımsız çalışabilen ve ayar gerektirmeyen mekanik salmastra 

kullanılarak sağlanmış olmalıdır. Pompa mili paslanmaz çelik X30Cr13, pompa gövdesi ve çark GG25 pik döküm 

malzemeden üretilmiş olmalıdır. 

-Yangın hidroforunda kullanılan ana pompalar ve jokey pompanın elektrik kontrol panoları her pompa için ayrı 

ayrı olmalıdır. 

-Pompa tesisat basıncının düşmesi sonucu basınç şalterinden gelen sinyal ile çalışmaya başlamalıdır. Pompanın 

durdurulması ya basınç normale döndükten sonra belirli bir süre gecikme ile veya manuel olarak gerçekleşmelidir. 

Sistem manuel olarak pano kapağı üzerinden de çalıştırılıp durdurulabilmelidir. 

-Elektrik motorlu ana yangın pompalarının kumanda panosunda voltaj ve akım göstergeleri, voltmetre ve 

ampermetre komütatör anahtarları, “alarm sistemi aktif” sinyal lambası, manuel start/stop butonu, pompa işletim 

sinyal lambası, “yangın sisteminin basıncı düşük” sinyal lambası, her faz için sinyal lambaları, acil start butonu, 

sesli ikaz için korna bulunmalıdır. 

-Panolarda otomatik test fonksiyonu mevcut olmalı, haftanın belirli bir gününde belirli bir satte pompa otomatik 

olarak test yapmalıdır. 

-Elektrik şebekesi veya pompa arıza durumunda elektrik kesik olsa dahi alarm sistemi çalışıyor olmalıdır. 

-Pano dışı 1,5 mm DKP, içi ise 1,5 mm galvaniz sactan üretilmiş, RAL 7035 renginde elektrostatik toz boya ile 

boyanmış, IP54 koruma sınıfına haiz ön kapağı kilitlenebilir olmalıdır. 

Mekanik sistem tasarımında basınç kayıplarını azaltmak amacıyla flanşlı tip redüksiyonlar kullanılarak pompaların 

emiş ve basınç ağızları uygun çapa büyütülmelidir. Redüksiyonlar korozyona karşı elektrogalvaniz ile kaplanmış 

olmalıdır. 

-Çok pompalı elektrik motorlu hidroforlarda emiş ve basınç çıkışları birer kollektör ile birleştirilmeli, herbir pompa 

için bir adet çekvalf, 2 adet kesme vanası, kollektörler üzerinde manometre ve vakummetre monte edilmiş olarak, 

ortak şase üzerinde teslim edilmelidir. Kollektörler elektrogalvaniz ile kaplanmış olmalıdır. 

-Pompa ve motorların üzerine monte edildiği şaseler St-37 çelikten kaynak konstrüksiyon ile imal edilmeli ve 

epoksi fırın boya ile kaplanmış olmalıdır. 
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-Hidroforda kullanılan elektrik motorları EN veya TSE normlarına uygun, fan soğutmalı, en az IP54 koruma ve F 

izolasyon sınıfında, trifaze asenkron tip olmalıdır. 

-Pompa ile elektrik motorunun bağlantısı yarı elastik kaplin veya kardan mili kullanılarak gerçekleştirilmeli, kaplin 

korumaları EN normlarına uygun olmalıdır. 

-Jokey pompa çelik bir şase üzerine monte edilmiş bir adet dikey tip, çok kademeli santrifüj pompa, 19 lt. genleşme 

deposu, kontrol panosu, emiş ve basma hattında çekvalf ve kesme vanaları ile birlikte teslim edilmelidir. Pompanın 

suyla temas eden tüm yüzeyleri paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Panoda auto/off/manuel seçme 

anahtarı, pompa çalışma/arıza, minimum su seviyesi ve besleme gerilimi sinyal lambası bulunmalıdır. 

Gerekli tüm komponentler aşağıdaki gibi listelenmiştir : 

Pompa NFPA 20 onaylı olacaktır. 

Pompa performansı NFPA 20 de belirtilen aşağıdaki standartlara haiz olacaktır : 

a) Pompa belirtilen pompa yüksekliğinin % 65 altında, % 150 daha fazla su debisine sahip olacaktır. 

b) Pompanın toplam kesme basıncı toplam basıncın % 140 ını geçmeyecektir. 

c) Pompa kapalı durumda iken iki defa maksimum basınç hidrostatik testine 250 psig den az olmamak üzere maruz 

bırakılacaktır. 

Pompa Konstrüksiyonu: 

Pompa yapısı döküm demirden NPSH gerekliliklerini ve boyutlarını minimize edebilmek için 15o aksiyal olarak 

bölünmüş olacaktır. Alt yarım emiş ve basma nozullarını ihtiva edecektir. Emiş ve basma bağlantıları aynı 

yükseklikte olacaktır. Üst yarım ve dönen eleman boru bağlantılarını ayırmadan değiştirilebilir yapıda olacaktır. 

Yapı değiştirilebilir bronz halkalar ile bütünleştirilecektir. Çark çift emişli, bronz yapıda kesin balanslı ve anahtarlı 

çelik bir şaftın içinde olacaktır. Şaft değiştirilebilir bronz kollar içinde monte edilecektir. Şaft, iki adet toza 

dayanımlı, contalı ve sürekli yağlı rulmanlara tutturulacaktır. 

Rulmanlar, pompa yapısını açmadan değiştirilebilecek özellikte kartuş tip çerçevelerin içinde olacaktır. Rulmanlar, 

özel bir alet gerektirmeden rulman ayırma somunu ile ayrılabilir tipte olacaktır. 

Her tıkama kutusu üç adet ayırma bezi ile imal edilecektir. Kutu, halkaların kolayca ayrılmasını sağlamak için bir 

uzatma parçası ile imal edilecektir. Halkalar ıslak parçaları ya da rulmanları ayırmadan ayrılabilir tipte olacaktır. 

Su conta halkaları koroze olmaya malzemeden pompaya bağlanacaktır. 

Minimum Fitting: 

Aşağıdaki minimum fitting ler NFPA 20 uyarınca temin edilecektir : 

a) Emiş ve basma basınç indikatörleri, 31/2” gliserinli, 30-300 psi skalalı. 

b) ¼” ölçüm nipelleri 

c) ½“ hava pürjörü, UL/FM listeli 

d) ¾” yapı deşaj vanası (NFPA 20 Bölüm 3-3 uyarınca) 

Elektrikli Motor: 

Elektrikli motoru 380V / 3 Faz / 50 Hz, uygun kapatmalı, UL listeli, 1.15 maksimum servis faktörlü olacaktır. 

Motor, Wye-Delta start moduna uygun olacaktır. 

Otomatik Elektrikli Yangın Pompası Kontrol Ünitesi: 

Yangın pompası kontrol ünitesi NFPA 20 onaylı olacaktır. Kontrol ünitesi koruması standart NEMA 2 (NFPA 20 

uyarınca) ve 100000 amper e kadar kısa devre önleyicili olacaktır. 

Aşağıdaki opsiyonel ekipmanlar sistem ile birlikte temin edilecektir : 

Pompa Emiş ve Basma Hattı Basınç Ölçüm Noktaları, ½” Hava Pürjörü, ¾” yapı deşarj vanası ve monteli orta 

basınç kiti. 

DİZEL MOTORLU YANGINLA MÜCADELE POMPASI 

-Yangınla mücadele hidroforlarında kullanılan pompaların hidrolik eğrisi Türkiye Yangından Korunma 

Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır: Pompaların kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma yüksekliği değerinin 

en fazla %40’ı kadar olmalı ve %150 debideki basma yüksekliği anma basma yüksekliğinin %65’inden daha küçük 

olmaması gerekir. 

-Yangın hidroforunda kullanılan ana pompalar ve jokey pompanın elektrik kontrol panoları her pompa için ayrı 

ayrı olmalıdır. 
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-Pompa tesisat basıncının düşmesi sonucu basınç şalterinden gelen sinyal ile çalışmaya başlamalıdır. Pompanın 

durdurulması basınç normale döndükten sonra pano üzerinden manuel olarak gerçekleşmelidir. 

-Kumanda panosunda akü şarj akımı ve akü gerilim göstergeleri, auto/off/manuel seçme anahtarı, dizel çalışma 

lambası, yağ lambası, hararet lambası, yakıt lambası, toplam çalışma süresini okuma imkanı, sesli ikaz için korna, 

manuel stop butonu bulunmalıdır. 

-Dizel motorların test fonksiyonu manuel olarak operatör tarafından gerçekleştiriliyor olmalıdır. 

-Mekanik sistem tasarımında basınç kayıplarını azaltmak amacıyla flanşlı tip redüksiyonlar kullanılarak 

pompaların emiş ve basınç ağızları uygun çapa büyütülmelidir. Redüksiyonlar korozyona karşı elektrogalvaniz ile 

kaplanmış olmalıdır. 

-Herbir pompa basma hattında bir adet çekvalf, bir adet kelebek vana ve emiş ve basınç redüksiyonları üzerinde 

manometre ve vakummetre monte edilmiş olarak teslim edilmelidir. 

-Pompa ve motorların üzerine monte edildiği şaseler St-37 çelikten kaynak konstrüksiyon ile imal edilmeli ve 

epoksi fırın boya ile kaplanmış olmalıdır. 

-Hidroforlarda kullanılan dizel motorlar 4 zamanlı ve en az 2 silindirli olmalıdır. 55 kW’a kadar güçlerdeki dizel 

motorlar hava soğutmalı, daha büyük güçlerdeki motorlar ise kapalı sistem su soğutmalı tipte olmalıdır. Motorlar 

egzos hattında 720 mmH2O geri basınca kadar sorunsuz çalışabilmelidir. 

-Pompa ile dizel motorun bağlantısı yarı elastik kaplin veya kardan mili kullanılarak gerçekleştirilmeli, kaplin 

korumaları EN normlarına uygun olmalıdır. 

-Pano dışı 1,5 mm DKP, içi ise 1,5 mm galvaniz sactan üretilmiş, RAL 7035 renginde elektrostatik toz boya ile 

boyanmış, IP54 koruma sınıfına haiz ön kapağı kilitlenebilir olmalıdır. 

JOKEY POMPA 

Pompa paslanmaz çelik konstrüksiyonda, eşit ölçüde giriş ve çıkış flanşlı, aksiyal yükleri karşılamak adına pedestal 

motor rulman sistemi ile harici mekanik contalı, carbon rotorlu ve silikonkarpit statorlu olacaktır. Pompa 

maksimum debiden kapalı vana pozisyonuna kadar artan bir eğriye sahip olacaktır. 

Pompa NEMA dizaynda, C flanşlı, 3 hp gücünde, 3000 d/d devirde, uygun korumalı ve 380 V / 3 Faz / 50 Hz e 

uygun olacaktır. Ayırıcı bir birleştirme elemanı pompa ve motor şaftlarını birleştirmek amacıyla kullanılacaktır 

Jokey Pompa Kontrol Ünitesi: 

Jokey pompa kontrol ünitesi otomatik olacaktır. 

Yangın Pompası 

NFPA ‘ye uygun 

Elektrikli Pompa………1 Adet 

Debi : 91 m³/h 

Basınç : 10 bar 

Dizel Pompa………1 Adet 

Debi : 91 m³/h 

Basınç : 10 bar 

Jokey Pompa………1 Adet 

Debi : 0.91 m³/h 

Basınç : 10 bar 

4.1.2 AKIŞ ÖLÇER (DEBİ METRE) 

Sistemi periyodik zamanlarda (gerektiği zaman) test etmek amacıyla veya sistem devreye girdiğinde sistemde 

oluşacak değerleri okumak için kullanılan test ve akış ölçer UL listeli ve FM onaylı olacaktır. Kalibre edilmiş 

venturi tipi, üzerinde Litre/dk. veya GPM cinsinden akış göstergesi, diferansiyel basınç bağlantı hortum ağızları 

bulunan test ve akış ölçme cihazı kaynaklı tip olacaktır ve maksimum 175 psi (12.1 bar) basınca dayanıklı 

olacaktır. 

4.1.3. RELİEF VANA (BASINÇ EMNİYET VANASI) 

Sistemde oluşacak herhangi bir basınç artışında sistemi rahatlatmak ve sabit tutmak amacıyla konulan, hat basıncı 

tarafından tahrik edilen bir pilot mekanizması bulunan, modulating tip, kendi içinde hidrolik bir devreyle çalışan, 

ANSI Class 125, işletme basıncı 20 bar olan, gövde döküm demir, seat halkası bronz olan, UL ve FM onaylı olması 
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gerekir. Pompa emniyet vanasının yerinde temini, tüm aksesuarları ile birlikte montajı, testi ve çalışır halde 

işletmeye alınarak teslimi. Basınç rahatlatma vanası, yangın pompa dairesinde bulunan dizel pompa ile basma 

hattındaki çek vana arasına bağlanıp geri dönüş hattı ile fazla su depoya geri gönderilir. 

4.1.4.YÜKSELEN MİLLİ VANALAR (1”-16”) 

Vanalar FM onaylı ve UL listeli, A.W.W.A standart C509’a uygun mili yükselen tipte (Outside Screw & Yoke) 

kapatma vanası olacaktır. Gövdesi dökme demir ASTM A 126 Class B, mili (spindle) kurşunlu manganezli bronz 

ASTM B584 alaşım 867, seat ve disk ringleri bronz döküm ASTM B62 Alaşım 836’dan mamul olacaktır. Vanalar 

2”’e kadar dişli, 2”’den daha büyük çaplarda flanşlı olacaktır. Su çalışma basıncı 250 psi, seat test basıncı 250 & 

400 psi olmalıdır. 

4.1.5.YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI 

OS&Y kapatma vanaların açık pozisyonda olduğunu izlemek için kullanılacaktır. Bir takım C-formunda SPDT 

kontağı ihtiva eden vana izleme switch’i olacaktır. Anahtar FM onaylı ve UL listeli olmalıdır. 

4.1.6. İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANALAR (2”-10”) 

Wafer tip, UL listeli ve FM onaylı, el ile açma/kapama mekanizması dişli tahrikli, üzerinde vananın açık/kapalı 

konumunu gösteren bir pozisyon indikatörü bulunan, ayrıca vananın açık konumu için sinyal vermek maksadı ile 

bir limit switch ile techiz edilmiş, 12.1 bar işletme basıncına dayanıklı, gövdesi dökme demir, tahrik ve 

açma/kapama milleri paslanmaz çelik ASTM A582 tip 416, yataklar bronz olan indikatörlü kelebek vana. 

4.1.7. KELEBEK VANA 

Bina içi yangın dolabı hattında Wafer tip, UL/FM onaylı paslanmaz klapeli, kollu kelebek vanalar kullanılacaktır. 

4.1.8. DİŞLİ KÜRESEL VANA 

Bina içi yangın dolabı hattında 2” e kadar çaplarda gövdesi pirinç, PN16, tam geçişli, dişli küresel vanalar 

kullanılacaktır. 

4.1.9. SWİNG TİP ÇEK VANA (1”-12”) 

UL listeli FM onaylı, işletme basıncı 12.1 bar olan Swing tip çek vananın gövdesi pirinç ASTM B 62 veya B 584 

alaşımlı C84400, diski pirinç ASTM B 62’den imal edilmiş olmalıdır. Pompa basma hattında kullanılacaklardır. 

1”’ten 2” ‘e kadar dişli, 2”’ten büyük çaplar flanşlı olacaktır. 

4.1.10. WAFER TİP ÇEK VANA 

UL listeli FM onaylı, işletme basıncı 12.1 bar olan Wafer tip çek vananın gövdesi ASTM A216, diski döküm bronz 

ASTM B584, yayı paslanmaz çelik 302, O-ringi Buna-N kauçuk ve menteşe pimleri paslanmaz çelik 302 olacaktır. 

İtfaiye Bağlantı Ağzı bağlantısında kullanılacaktır. 

4.1.11. İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI (4” X 2½” X 2½”) 

İtfaiyenin dahili yangın tesisatına gerektiğinde su takviyesi yapabilmesi amacıyla, yerel belediye itfaiye hortum 

bağlantılarına uygun, keşif listelerinde belirtilen sayıdaki bronz bağlantı ağzı ve bina iç tarafına boru hattına 

takılacak UL Listeli ve FM onaylı otomatik drenajlı çek valf grubunun komple temini yerine montajı, testlerinin 

yapılarak mükemmel fonksiyon görür şekilde teslimi. 

4.1.12. AKIŞ ANAHTARI (2”-8”) 

Bina içi yangın dolabı hattı üzerine monte edilecek paletli tip su akış anahtarıdır. Cihaz akış ayar mekanizması, 

alarm hatalarını azaltmak için kendi içinde bulunan pnömatik bir geciktirme mekanizmasına sahip olacaktır. 

Switch 30 bar (450 psi) basınca mukavim olacak ve 2 adet SPDT kontağa haiz bulunacaktır. UL listeli, FM onaylı 

olacaktır. 

GALVANİZ BORULAR 

Galvanizli çelik borular TS EN 10255’e uygun olacaktır. Fittingler ise DIN 2950’ye uygun olacaktır. Galvanizli 

çelik boruların malzemesi Fe-33-2 olacaktır. Sıhhi tesisattaki bütün bağlantıların, dirseklerin, Te parçalarının ve 

diğer her türlü fittinglerin her türlü dübel, sabit nokta, genleşme parçası, U veya omegaların, duvar veya taban 

geçişlerinin her türlü borunun asılması veya duvara tespiti için kullanılacak ve boru ağırlığını ve gelen kuvvetleri 

karşılayacak nitelikte, yüksekliği ayarlanabilir sistemlerin, lastik, profil yatakların, izolasyonlu borular için özel 

plakaların, rayların, duvar desteklerinin, destek kliplerinin, çelikten yaylanıcı klipleri ihtiva eden galvanizli askı 

elemanlarının ve diğer tüm aksesuarların, işyerinde temini ve montajı. 

SİYAH ÇELİK BORULAR 

Dişli, kaynaklı veya yivli bağlantılarda kullanılacak borular TS EN 10255’e ve TS EN 10217-1’e tamamıyla uygun 
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olacaktır. Kullanılacak bütün flanş, dirsek, Te parçası gibi fittings malzemesi ilgili DIN tanımlarına tamamıyla 

uygun olacaktır. Yukarıda tanımlanan borulama malzemesinin iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi 

ve bağlantılarının dişli, flanşlı veya kaynaklı olarak yapılması, her türlü kaynak ve sarf malzemesi fiyata dahil 

olmak üzere montajlarının yapılması basınç testlerinin ve boru yıkamalarının (flushing) yapılarak işletmeye 

alınması dahil, tam tekmil teslimi. Borular şantiyeye kumlanarak bir kat antipas boya ile boyanmış olarak 

getirilecek ve istif edilecektir. Montajı yapıldıktan ve üzerindeki kir, harç vb. pislikler tel fırça ile temizlendikten 

sonra, iki kat antipas boya ile boyanacaktır. Antipas boyama işleri boru birim fiyatlarına dahildir. 

HDPE BORULAR 

Polietilen borular TS 418-2 prEN 12201-2 standartına göre üretilmiş olacaktır. PN 16 basınç sınıfında olacak olan 

boruların teknik özellikleri: 

A.) Elektrofüzyon Kaynak 

Polietilen boruların elektrofüzyon kaynak işlemi, DVS 2207 gibi uluslararası standardına uygun 

olarak yapılmaktadır. Elektrofüzyon kaynak yönteminde kaynak, manşon kısmındaki ısıtma rezistansları ile 

yapılır. Manşon içine borular yerleştirildikten sonra kaynak makinesinin uçları manşonun delik içerisindeki 

rezistans uçlarına bağlanarak rezistanslar akım ile ısıtılır. Rezistansların ısınması sonucu manşonun et kalınlığının 

borunun et kalınlığından daha çok olmasından dolayı, boru cidarının ısısı, manşon cidarının ısısından daha yüksek 

olur. Bu ısı farkından dolayı boru içerisinde basınç oluşur. Boru üzerindeki basınç ile boru içerisinde oluşan basınç 

sayesinde kaynak işlemi gerçekleşir. Bu kaynak işlemi için kullanılan elektrofüzyon kaynak makineleri hafif 

olduğu gibi, değişken kaynak parametreleri ile kaynak yapma ve gerekirse yapılan kaynakların bilgi 

dokümanlarının alınmasına da olanak verirler. 

- Elektrofüzyon kaynak işleminde aynı hammaddeden yapılmış borular kaynatılabilir. 

- Eriyik akış hızı HDPE-elektrofüzyon birleştirme için 0.3....1.7 gr/10 dk. (l90°C/5 kgj'dir. Kaynak yapılacak 

borular ve manşonun eriyik akış hızlarının bu değerler arasında olması gerekmektedir. Aynı eriyik akış hızına 

sahip borular kaynak yapılabilir. 

- Kaynak yapılacak alanın kötü hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde korunması gerekmektedir. (Örneğin: 

Kar, yağmur, rüzgar, etkili güneş ışınları vb.) 

- Kaynak yapılacak ortamın ısısı 5°C ile 50°C arasında olmalıdır. 

- Genel olarak elektrofüzyon kaynak makineleri üzerinde barkod okuyucular ve elektrofüzyon ek parçalar üzerinde 

kaynak parametrelerini içerir barkodlar bulunmaktadır. Kaynak parametreleri barkod üzerinden makineye 

yüklenmekle birlikte, ek parça üzerinde yazan kaynak parametreleri manuel olarak da kaynak makinesine 

yüklenerek kaynak yapılabilmektedir. 

B.) Alın Kaynak (Butt Welding) 

Polietilen borular, uygulanacak projenin özelliğine göre alın kaynağı yöntemi ile birleştirilmek üzere üretilebilirler. 

Ancak bu kaynak yöntemi ile birleştirmede gerek çap ve gerekse et kalınlığı için teknik kısıtlamalar bulunmaktadır. 

Bu kaynak yöntemi ile birleştirme, 50 mm. çaptan 1600 mm. çapa ve çaplara bağlı olarak minimum 5 mm. et 

kalınlığından 100 mm. Et kalınlığına kadar yapılmaktadır. Alın kaynak işlemi DVS 2207 standardına göre 

yapılmaktadır. PE boruların alın kaynağı ile birleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar: 

- Alın kaynağı yapılacak ortamın ısısı 5°C'nin altında olmamalıdır. 

- Birleştirilecek boruların et kalınlıkları eşit olmalı, fark bulunduğu takdirde iki borunun et kalınlığı farkı 

maksimum % 10'u geçmemelidir. 

- Kaynakta kullanılacak alın kaynak makinesi sertifikalı olmalıdır. Kaynak işlemi başlamadan önce kaynak 

yüzeyleri traşlanarak, oksidasyonu alınmalı ve kaynak yüzeylerinin tamamen birbiri ile teması sağlanmalıdır. 

- Kaynak yapılacak yüzeyin traşlanmasından sonra herhangi bir nedenle kirlenmesi önlenmelidir. Tekrar kirlenme 

söz konusu ise traşlama işlemi yenider yapılmalıdır. Kaynak yapılacak yüzey, ütü ile ısıtılmadan önce saf alkol ile 

temizlenmelidir. 

- Kaynak ütü sıcaklığı 200-220 °C arasında olmakla birlikte, borunun üretildiği hammaddeye ve uygulama 

standardına göre belirlenmelidir. Et kalınlığı az olan borular için üst ısı değerleri, çok olan borular için alt ısı 

değerleri seçilmelidir. 

- Kaynak işlemi başladıktan sonra, kaynak soğuma süresince boruların birleşme basınç değerleri eşit tutulmalıdır. 

Boru içerisinde oluşan hava sirkülasyonu yapılan kaynağın soğuma işlemini dengesiz olarak hızlandırdığı için 

kaynak esnasında boruların bir ucu kapatılmalıdır. Kaynak işlemine başlamadan önce makinenin ısı değerleri 
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kontrol edilmeli ve istenen ısı değerine ulaşıldıktan 5 dakika sonra kaynak başlatılmalıdır. Makinenin ütü kısmı ve 

borunun kaynak yapılacak kısmı, kaynak öncesi temizlenmelidir. 

Basınçlı borular için kaynak basınç testi DİN 4270 standardına göre yapılmaktadır. 

Bina İçi Boru Askıları 

TSE onaylı olacak malzemeler TS 12845 deki kurallara ve projeye uygun olarak yerleşimi yapılacaktır. 

4.2. BİNA İÇİ YANGIN DOLABI TESİSATI 

4.2.1.BİNA İÇİ YANGIN DOLABI 

Yangın dolapları EN 671-1’e göre imalatı yapılmış, hortum ve nozul kısmı EN 671-1 standartlarına uygun, montaj 

edileceğe yere göre sıva üstü veya sıva altı tipte olacaktır. Dolap kasası en az 1.5 mm. kalınlıkta çelik plakadan 

imalatı yapılmış olup kapakları sağlam ve kolay açılabilmeli, istenilen RAL renginde 70 mikron elektrostatik toz 

boya ile boyanacaktır. Hortum 44/58 

makarası ve kasa kırmızı renkte boyanmış olmalıdır. Makaranın içinde suyun geçtiği bütün su kanalları pirinç 

malzemeden yapılmış olup, hortum makarası hortum ile birlikte en az 180° dönebilmelidir. Yangın hortumu 

gerekli uygun dizayna sahip olmalı, yuvarlak, yarı sert plastik hortum olmalıdır. Hortum anma çapı 1", uzunluğu 

30 mt. olmalıdır. Yangın dolapları ekipman bölmeli olmalı ve 6 kg ABC kuru tip söndürücü içinde bulunmalıdır. 

Yangın giriş kesme vanası pirinçten imalatı yapılmış, 2" anma çapında olmalıdır. Bina içi yangın dolaplarının renk 

kodları, İşveren tarafından belirlenecektir. 

4.3. BİNA İÇİ YAĞMURLAMA TESİSATI 

Tüm elemanların montaj ve işletmeye alınması TS 12845 standartlarına uygun olarak ve üretici firma gereklerine 

uygun olarak yapılacaktır. İhale dokümanlarında (şartname, projeler ve diğerleri) herhangibir konunun yada 

bilginin eksik veya kapalı kalmış olması, yapılacak işlerin TS12845 standartlarına aykırı olmasına neden 

oluşturamaz. Bu bağlamda, İnşaat Yöneticisi uygun sistemlerin kurulmasını sağlamak için, bu gereklerin dışına 

çıkmamak koşuluyla, ihale dokümanlarında (şartname, projeler, vb.) belirtilenin dışında ek isteklerde (malzeme, 

montaj biçimi, deneme, ve diğerleri) bulunma, projelerde revizyon yapma hakkına sahiptir. 

Sistemlerde ve tesisatın hiçbir yerinde, ne nedenle veya amaçla olursa olsun teflon ve asbest kullanılmayacaktır. 

Bu konudaki tek ayrıcalık sprinkler kafalarının içindeki teflon contadır, sprinkler kafası içinde teflon conta 

bulunmasında sakınca yoktur. Ancak sprinkler kafası-manşon/fittings, vb. bağlantılarda teflon kullanılmayacak, 

keten kullanılacaktır. 

Proje kapsamında yapılacak işler sırasında, tesisin bütününün sürekli ve güvenilir bir koruma altında tutulması 

esastır. “Yangın Güvenliğinin Sürekliliği” ilkesi işin hiçbir aşamasında göz ardı edilmeyecektir. Özellikle yangın 

suyu şebekesine yapılacak bağlantılar sırasında, şebeke devre dışı bırakılmayacak, hiçbir bina korumasız 

bırakılmayacaktır. Yapılacak bağlantılar sırasında MÜTEAHHİT, İnşaat Yöneticisi ve İŞ SAHİBİ koordinasyon 

ve iş birliği ile gerçekleştirilecektir. Tesisde şebekede su bulunamayacak saatler olması halinde önceden mutlaka 

İnşaat Yöneticisine haber verilecektir. “Yangın Güvenliğinin Sürekliliği” ilkesi işin ayrılmaz bir parçası olup, 

MÜTEAHHİT, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri 

dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz. 

Tersi açıkça belirtilmediği sürece, tüm malzemeler tek tek ve sistem bir bütün olarak, çalışır halde teslim alındıktan 

sonra 1 yıl süreyle, imalat ve montaj hatalarına karşı Müteaahit ve malzeme üretici ve sağlayıcı firmaların ayrı ayrı 

garantisi altında olacaktır. 

MALZEME TEMİNİ 

MÜTEAHHİT, sistemde kullanacağı her türlü malzemeyi, teknik özelliklerini gösterir katalog ve bir örnek ile 

İnşaat Yöneticisi ve İŞ SAHİBİ’nin onayına sunacak, onay sonrasında sipariş ve imalata geçecektir. 

Sistemde kullanılacak yangın sistemine özgü her türlü malzeme, belirtilen kalite onaylarına sahip olacaktır. 

Malzemelerin UL/FM onaylı olması yeğlenecektir. Genel tesisat malzemelerinden boru, flanş, dişli fittings, askı, 

kablo, vb.) en az TSE belgeli olacaktır. (Askıların FM onaylı olması tercih edilir) 

Duvar, platform ve temellerden uzanan geçişlerde boruların etrafında boru geçiş açıklıkları sağlanacaktır. 1” ile 

3” arası boru geçişlerinde boru çapından 2” daha büyük, 4” ve daha geniş çaplı borularda ise boru çapından 4” 

daha geniş açıklıklar sağlanacaktır. Boruyu taşımayan yapı elemanlarından ise borular en az 2” açıklıkta olacaktır. 

Bina içi boruların depreme karşı koruması için mevcut askılama sistemi için dağıtım borularında maksimum 12 

metrede bir boyuna, maksimum 24 metrede bir ise enine deprem askılama tertibatları kullanılacaktır. Deprem 

askılama tertibatlarının yerleşiminde başlangıç mesafelerinin NFPA standartlarına başvurulması ve ayrıca mimari 
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nedenler ile deprem askılama tertibatları sonuç olarak daha sık aralıklar ile monte edilecektir.. 

Şartnamelerde ayrıca belirtilmiş olmasa bile, bina dışında, dış sahada kullanılacak olan her türlü malzeme (elektrik, 

mekanik, inşai, vb.) dış hava koşulları gereklerine uygun korumalı (ısı farklılığı, düşük sıcaklık, nem, yağış, toz, 

vb.’ne karşı korumalı, en az IP 55) olarak temin edilerek montajı yapılacaktır. 

MONTAJ 

Her türlü kaynak ve dişli tesisat işleri, sertifikalı ve kalifiye elemanlar tarafından, kaynak ve dişli bağlantı 

tekniğinin ve montaj kurallarının gereklerine tümüyle uyularak yapılacaktır. Kaynakçıların ve dişli tesisat 

ustalarının isimleri ve sertifikaları çalışmaya başlamadan önce İnşaat Yöneticisi ve iş sahibi onayına sunulacaktır. 

İşler, bizzat onaylanan kişiler tarafından yapılacak, yardımcı ve çıraklar imalatda görev almayacaktır. Kaynaklı 

olarak yapılacak imalatlar yerinde değil atölyede yapacaktır. 

TESTLER 

İmalat ve montaj sırasında ve sonrasında tüm sistemler bina bazında ayrıntılı Deneme İşlemlerinden geçirilecektir. 

Yeraltı yangın su hattından yer üstü sprinkler tesisatına bağlantı yapmadan önce, NFPA 13 2000 yayınındaki 

belirtilen “yeraltı borulaması için MÜTEAHHİT’in malzemesi ve test sertifikasında yazılı prosedüre göre yeraltı 

bağlantı hattı hazırlanacak ve İŞ SAHİBİ gözetiminde yeraltı ara hattı 

yıkama işlemi (flushing) yapılarak bina içi sisteme çapak, toprak, tesisat kalıntısı gibi yabancı madde 

girmeyeceğinden emin olunarak daha sonra basınç testi uygulanacaktır. İşlemlerin bitirilmesi ile test sertifkası 

MÜTEAHHİT tarafından doldurulacaktır. 

Tesisat, boyanmış ve tüm elemanları (sprinkler kafaları, deneme ve boşaltma vanaları, hortum dolapları, vb.) 

takılmış olarak kullanıma hazır hale geldikten sonra, tüm deneme ve boşaltma vanaları açık olarak sisteme tekrar 

8 bar basınçta su verilerek, sprinkler montajı sonrasında boru içlerinin yıkanması sağlanacaktır. Yıkama işlemi, 

boşaltma vanalarından temiz ve parçacıksız su gelinceye değin sürdürülecektir. 

Tesisat boyanmış ve tüm elemanları (sprinkler kafaları, deneme ve boşaltma vanaları, hortum dolapları, vb.) 

takılmış olarak boru içi yıkama işlemi yapılmış olan sisteme su verilerek 16 bar'da hidrostatik basınç denemesi 

yapılacaktır. Sistem suyla doldurulduktan sonra, düşük kapasiteli (2 m3/saat) bir pompa ile 14 bar'a 

basınçlandırılacak ve daha 2 saat beklenecektir. Bu süre içinde basınçta hiçbir düşme olmadığı manometreden 

gözlenecektir. Basınçta düşme olması durumunda kaçaklar saptanarak giderilecek ve denemeler 2 saat boyunca 

sabit basınç sağlanıncaya değin tekrarlanacaktır. 

Alarm vanaları ve kesme vanalarının montajı, yukarıdaki yıkama işleminden önce yapılmış olacaktır. 

Tüm elemanları (alarm vanaları ve kesme vanaları da dahil) takılmış olan ve çalışmaya hazır hale getirilen sisteme, 

yangın suyu şebekesi tarafından 12 bar basınçta kaçak testi uygulanacaktır. Basınçlandırmadan sonra 2 saat süreyle 

basıncı düşmeyen sistem, işletmeye alınacak aşamaya gelmiş sayılacaktır. 

Boru içi yıkama ve basınç denemelerinin dışında tüm tesisat sağlam olarak tutturulduklarına dair denenecektir. 

Bunun için, rastgele seçilecek her iki branşmandan birindeki askının altına denk gelmek üzere 175 kg'lık ağırlık 

asılarak 15 dakika süreyle beklenecektir. Bu süre içinde boru sisteminde ve askılarda herhangi bir bozulma, atma 

olmamalıdır. 

Tüm yangından korunma sistemlerinin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü deneme malzemeleri, işçiliği, 

deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri,vb. MÜTEAHHİT tarafından sağlanacaktır. 

İŞLETMEYE ALMA 

Deneme işlemleri tamamlanmış olan sistemler işletmeye alma hazır hale gelmiş sayılacaktır. 

Deneme İşlemlerinin başarıyla tamamlanmasından sonra, tüm sistemler bina bazında ayrıntılı bir İşletmeye Alma 

işleminden geçirilecektir. 

İşletmeye alma İşlemleri geçici kabul işlemlerinin bir parçası olmayıp, doğrudan taahhüt işinin ayrılmaz bir 

parçasıdır. 

MÜTEAHHİT, İşletmeye alma sırasında yapılan işlemleri, gözlemleri ve okunan değerleri, yorumlarıyla birlikte 

her bina için ayrı ayrı olmak üzere bir "İşletmeye Alma Raporu" halinde düzenleyerek İŞ SAHİBİ’ne sunacaktır. 

Tüm yangından korunma sistemlerinin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işletmeye alma malzemeleri, 

işçiliği, deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri vb. MÜTEAHHİT tarafından sağlanacaktır. 

ÇELİK PROFİLLERDEN KAYNAK YOLU İLE YAPILACAK İŞLER 

Çelik profillerden gerekli ölçü, şekil ve mukavemette her türlü destek, bodest ve bağlantı elemanlarının, teknik 
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resmine göre, bağlantı cıvataları ve malzemesi dahil iş yerinde imali, yerine montajı, iki kat yağlı boyası veya 

galvanizlenmesi, tüm kaynak malzemesi, çıkıntıların tesviyesi dahil tam teslimi. MÜTEAHHİT her türlü kanal, 

boru vs. taşıyıcı sistemleri ile ilgili detay çizimleri ve mukavemet hesapları idareye iletilecek ve yazılı onay 

aldıktan sonra imalata geçebilecektir. 

DÖŞEME VE DUVAR GEÇİŞ DETAYI 

Boru geçiş yerleri, her kalınlıkta tuğla, briket, taş, ytong v.b. malzemelerden yapılmış duvarlarda betonarme perde 

ve döşemelerde açılacak her ölçüdeki deliklerin beheri için delme borulara kovan bırakma, kanallara şartnamesine 

göre koruyucu tabaka yapma, daha sonra, deliğin tekrar eski durumuna uygun olarak kapatılması, yüzeylerin belli 

olmayacak sıva, badana veya boyasının yapılması, iş sahibinin uygun gördüğü noktalara saçtan dairesel kesitli 

rozet yapılması dahil malzeme ve işçilik grup olarak fiyatlandırılacaktır. 

OTOMATİK YAĞMURLAMA SİSTEMİ BAŞLIKLARI (SPRİNKLER BAŞLIKLARI) 

Sprinkler başlıkları UL/FM sertifikasına sahip olacaktır. Aşağıdaki tabloda belirtilen uygun sıcaklıklarda cam 

tüpün patlamasıyla aktif olan, suyu pulvarize bir şekilde püskürten, serbest boruya takılacak tipte olup NPT dişli 

olacaktır. Sprinkler tipleri ve renkleri için İşveren mimari grubunun onayı alınacaktır. Boyalı olacak ürünler üretim 

yapılan fabrikadan istenilen renkte sipariş edilmelidir. Sprinkler başlık tipleri ve aktivasyon sıcaklıkları aşağıdaki 

gibi olacaktır. 

SOYUNMA ODALARI –  

Upright, 68°C, K:80, 3/4", standart tepkili 

Tip: Dik 

Bağlantı çapı: 3/4“ 

Malzeme: Bronz 

Çalışma basıncı: 12 bar 

Aktif olma sıcaklığı: 68°C 

K faktör: 80 (metrik) 

 

SPRİNKLER BORU ASKISI 

Fabrikasyon armut sprinkler kelepçesidir. 2 mm kalınlığında, 25 mm eninde galvanize sacdan imalat olacaktır. 

Askı çubuğu malzemesi elektrogalvaniz kaplı çelik olacaktır. Kiriş kenedi veya C kenet, muhafaza bandı ile 

birlikte taşıyıcıya tutturulacaktır. Taşıma kapasitesi borunun su dolu ağırlığı + 115 kg olmalıdır. Ayarlama ve 

kontra somunu, vida, somun ve tüm montaj elemanları ile birlikte olacaktır. 

3. HAVALANDIRMA TESİSATI 

KANAL TİP EGZOST FANI 

WC’lerde havalandırma yapılması amacı,ile içerideki havanın dış ortama atılması işidir. Kapasitesine uygun olarak 

hesaplanacak kanal tipi fan kullanılacaktır. 

EN13857 standartına uygun, dış gövdesi ,fan kanatları, montaj kaidesi galvanizli çelik saçtan imal edilmiş, fan 

şapkası sıvama yöntemiyle alüminyum saçtan imal edilmiş, hava çıkışının koruyucu tel kafesi galvanizli çelik 

telden imal edilmiş, fan moturu ve pervane gövdesi iki kelepçe ile kolay sökülüp/takılabilir olmalıdır. 

Fan motoru IP55 sınıfı ve Class B yalıtımlı,fan milli elektrik motoruna yataklı rulman ile bağlanmış, aşırı ısınmaya 

karşı fan motoru termik koruması, fan çalışama sıcaklığı +60ºC,fan elektrik motor bağlantısı soketli, fan motor ses 

basınç seviyesi 50dB(A), fan motorları standart çift devirli, trafo ile hız kontrolü yapabilir olmalıdır. 

PRİZMATİK HAVA KANALLARI 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnamesi ve SMACNA standartları hava kanal işlerinde geçerli olacaktır. 

Bu iş mevcut proje ve standartlara uygun yapacaktır. Ayrıca detaylı imalat ve montaj çizimleri yaparak kontrolün 

onayına sunacaktır. Hava kanalları yapımında kullanılacak galvaniz saçlar yerel temin edilebilir. Mümkün 

olduğunca içe taşan eklerden kaçınılacaktır. Mecbur kalınırsa da türbülansı en aza indirecek önlemler alınacaktır. 

Standartları zorlayacak formda kanal yapılması icap ettiğinde kontrolün onayına başvurulacaktır. Hava kanal askı 

ve konsolları fabrikasyon mütemadi vidalı çubuk ve profillerle yapılacaktır. Bu malzeme kadmiyum veya sıcak 

daldırma galvaniz olacak, uygun malzeme ve çapta somun ve rondela kullanılacaktır. Yapılan askı ve konsollar 

seviye ayarına müsait olacaktır. Titreşim tehlikesi olan kanallarda askılarda özel detay uygulanacaktır. Askılar 

kanal yan yüzlerine mümkün olduğunca yakın olacak fakat kanala temas etmeyecektir. 
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Hava kanallarında askı ve konsol aralıkları kanalın formunun bozulması ve sarkmasına sebebiyet vermeyecek 

ölçülerde standartlara uygun olarak yapılmalıdır. 

Hiçbir şekilde kanal köşeleri ve ek yerleri askı ve tespit unsuru olarak kullanılmamalıdır. Isı izolasyonu yapılan 

kanallarda konsollar izolasyonun dışından ve izolasyonu ezmeyecek bir detay ile gerçekleşecektir. Kanal askı ve 

konsolları ile hava kanallarına hiçbir şekilde asma tavan, aydınlatma armatürü gibi şeyler bağlanamaz, asılamaz. 

Kanalların binaya bağlanması ve tespit edilmesi detayları kontrolün onayına sunulduktan sonra yapılacaktır. Askı 

ve konsollar damper, difüzör gibi cihazların yakınında konarak kanal sarkmasının etkileri minimize edilecektir. 

Flexible kanallar mümkün olduğunca kısa yapılmalı ve sıkıca bağlanarak asılmalı hava geçtiğinde oynaması 

önlenmelidir. Dirsekler dikkatli olarak yapılmalı dar tarafta hava darbesi ve basınç düşümü azaltılmalıdır. 

Kanallar, mimari grup tarafından onaylanmış güvenli bir yöntemle bina yapısına bağlanacak ve her türlü çalışma 

koşulunda tamamen titreşimsiz olacak şekilde monte edilecektir. Taşıyıcı profiller ile kanalların arasına lastik 

levhalar konulmalıdır. Kanal bağlantıları ve ek yerleri mümkün olduğu kadar hava sızdırmaya imkân vermeyecek 

şekilde yapılacak ve özel cıvata bağlantılı prefabrik kanal flanşları ile birleştirme yapılacaktır. Flanşlar TÜV veya 

muadili belgeli markalardan seçilecektir. Özel kanal flanşı ve benzeri yardımcı malzemelerin (Conta, mastik vb.) 

kullanımında mutlaka imalatçı firma montaj talimatnamelerine uyulacaktır. Hava kanallarındaki kaçaklara karşı 

aşağıda belirtilmiş olan tedbirler alınacaktır: 

Düşük hızlı ve basınçlı konvansiyonel bağlantılı kanallarda ek yerleri toz ve yağlardan arındırılarak 

mastiklenmelidir. (Sertleşmeyen tip mastikle). 

Yağlı ve nemli egzoz havası nakledilen kanallarda yağa dayanıklı ve sertleşmeyen tip mastikler kullanılmalıdır. 

Hava kanalı klapelerinin konduğu yerlerde 10cm x 10cm müdahale kapakları konulacaktır. Kapakların 

sızdırmazlığı sağlanmalıdır. 

Hava kanalı boyutlarına uygun kalınlıkta levhalar kullanılacaktır. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

şartnamesi şöyledir: Kanal imalatında, TS822-IA sınıfına uygun galvaniz saç (üç nokta metoduna göre saç m² 

sinde toplam minimum 214 gr çinko kaplama bulunan) kullanılacaktır. Bütün kanallar, SMACNA`da tarif edilen 

2” su sütunu (500 pa) basınç klâsına uygun olarak tasarım ve imal edilecektir. Buna göre kanallarda saç kalınlıkları 

ve prefabrik flanşlarda flanş yükseklikleri ile flanş saçı minimum kalınlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. 

En geniş kenarlı 250 mm`ye kadar olanlarda : 0.50 mm 

En geniş kenarlı 499 mm`ye kadar olanlarda : 0.60 mm 

En geniş kenarlı 990 mm`ye kadar olanlarda : 0.75 mm 

En geniş kenarlı 1490 mm`ye kadar olanlarda : 0.90 mm 

GEMİCİ ANEMOSTAD 

Proje ve keşifte belirtilen yerlerde ve ölçülerde, alüminyum saçtan, İşverenin istediği renkte toz fırın boyalı, gemici 

anemostad. 

VOLÜMETRİK DAMPER 

Tamamı galvaniz mamul, kanatlar birbirine zıt yönde açılabilir alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır. 

Damper kanatlarının uzunlukları 1500 mm’yi geçmeyecektir. Damper kanatçıklarının hareketi haddelenmiş 6603 

alüminyum profil malzemeden mamul çarklar vasıtasıyla ayarı sağlanmalıdır. Damperlerin iki tarafında kanal 

arasına monte edilmek üzere uygun genişlikte flanşları olmalıdır. Kanal damperleri el ile kumanda edilmelidir. 

Yukarıda tanımı yapılan kanal damperlerinin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil (ayar kolu vs.) 

olmak üzere usulüne uygun olarak montajı, ve çalışır durumda teslimi. Cihazlar asma tavan boşluğunda planlandığı 

takdirde kolaylıkla ulaşılabilecek bir şekilde monte edilecek ve asma tavanda kilitlenebilir müdahale kapağı monte 

edilecektir. 

İZOLASYONSUZ FLEXİBLE HAVA KANALI 
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İzolesiz alüminyum flexible hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma ve 

iklimlendirme sistemleri için özel olarak dizayn edilmiş, çok amaçlı bir izolesiz (yalıtımsız) flexible hava kanalı 

olmalıdır. Çok katlı laminasyonlu alüminyum ve polyester malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile 

takviyesiyle üretilmiş olmalı ve sızdırmaz olmalıdır. Yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahip 

olmalıdır. Yangın durumunda herhangi bir zararlı gaz çıkartmamalıdır. EN13180 standardına göre test edilip, 

sınıflandırılmış ve sertifikalandırılmış olmalıdır. 

5.ALT YAPI TESİSATI 

5.1. KORUGE YAĞMUR BORUSU- SN8 

Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon borularının temin edilmesi, döşenmeden 

önce her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanmış, HDPE 

koruge boruların düz işçi ile hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilmesi, 

TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak lastik contanın temin edilmesi, temin edilen lastik contanın 

muayenesinin ve deneylerinin yapılmasından sonra sızdırmaz halde boru başlarının manşon ve conta ile 

bağlanması, döşenmiş boru başlarının veya boru hattının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin 

yapılması için, gerekli her türlü bağlantı elemanı ve müteferrik parçaları ile malzeme ve zayiatına dikkat 

edilmelidir. 

 

5.2. KOMPOZİT KAPAKLI RÖGAR 

50X50 cm ebatlarında betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması. 

5.3. YAĞMUR SUYU IZGARASI ( 04.032/60D03 ) 

İdarece onanmış projesine göre 40x100x6 cm boyutlarında ve ızgara arası yarık açıklıkları maksimum 42 mm olan 

Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 4 (en az Sınıf D 400) Yolların yük 

taşımaya ayrılmış kısımları (yaya caddeleri de dâhil), sert banketler ve bütün yol taşıt tiplerine ait park alanları 

için).Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç 

ve gereç giderleri müteahhite aittir. Drenaj çukurunun derinliği 30 cm olacaktır . 

5.4.KAZI-DOLGU YAPILMASI 

Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, 

serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun 

tesviyesi ve düzeltilmesidir. 

Borular üzerine ve altına zemin durumu göz önünde bulundurularak kontrol mühendisi tarafından uygun görülen 

kalınlıkta gömlekleme malzemesi serilecektir. 

6. SİSTEMLERİN TEST, AYAR ve BALANS (TAB) İŞLEMLERİ 

Cihazların ve sistemlerin sözleşme ve şartnamelere göre montajlarından sonra, ancak işletmeye almadan önce test 

ayar ve balans (TAB) işlemleri yapılmalıdır. Bunun için sistemlerin gerekli yerlerinde ve devrelerinde sıcaklık, 

basınç, hava ve su hızı, devir sayısı, besleme gerilimi, çekilen akım gibi ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Bu 

işlemler için bina niteliğine bağlı olarak aşağıdaki cihazlardan gerekli olanlar temin edilmelidir. 

Fonksiyon ve çalışma testlerini yapabilmek için uzman iş gücü ve test ekipmanı ( Örneğin, test aletleri, elektrik, 

su, gaz yakıt, işçilik vb.) 

Testler TSE ve EN standartlarına uygun olarak yapılıp sonuçlar onaylanmalıdır. Yapılacak 

testlere ilişkin test formu örnekleri ekte belirtilmiştir. 
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HİDRONİK SİSTEMLERİN TAB İŞLEMLERİ 

Su tarafı balansı sistemin otomatik çalışması, minimum enerji sarfiyatı ve doğru dağıtım için yeterli doğrulukta 

sağlanmalıdır. 

4.1.5. Gerekli cihazlar 

Hidronik sistemde iyi bir TAB işlemi yapılabilmesi için, ölçüm ve ayar cihazlarının doğru kullanılmasına bağlıdır. 

Aksi takdirde akış, basınç ve sıcaklık değerlerinin ölçümünde zorlukla karşılanabilir. Ölçme işlemlerinde aşağıdaki 

cihazların bir kısmının veya tamamının kullanılması gerekebilir. 

1. Manometreler 

a. Sistem basıncına göre gerekli yerlere monte edilmiş manometreler, 

b. Analog ve dijital basınç farkı ölçme cihazları, 

2. Akış ölçme cihazları 

a. Venturi 

b. Çok bağlantılı pitot tüpü, 

c. Portatif akış ölçme cihazları 

4.1.6. Testler İçin Yapılacak Hazırlıklar 

Hidronik sistemlerin TAB işlemlerinden önce aşağıdakilere benzer hazırlıklar yapılmalıdır. 

1. Sistem projelerinin ve şartnamelerin çok iyi biçimde kavranmış olması gerekir. 

2. Sistemdeki pompalarla ilgili bilgiler (pompa eğrileri, tahrik motoru, fiziki ölçüler) ve onaylanmış kataloglar 

incelenmelidir. 

3. Pompaların elektrik motorlarının şalterleri ve aşırı akım röleleri uygunluğu kontrol edilmelidir. 

4. Basınç emniyet ve basınç düşürme vanalarının ayar değerleri belirlenmelidir. 

Yukarıdaki belirtilen bilgilerin sağlanması ve incelenmesinin ardından aşağıdaki işlemler yapılır: 

1. Boru sisteminin ( ana branşman ve kolon boruları) incelendiği ve As-built projelerle karşılaştırıldığı, 

2. Basınç emniyet vanalarının gerekli değerlere uygun ayarlandığı 

3. Varsa basınç düşürücü vanaların ayarları, 

4. Pompaların projelere uygun ve onaylarının kataloglara uygun olduğunun, yerleşiminin, eksenlenmesinin, 

yatakların yağlandığı, havalarının alındığı, dönüş yönü, 

5. Varsa bütün genleşme tankları, 

6. Pislik tutucuların ölçüsünde, doğru olarak monte edildiği ve filtrelerinin temiz olduğu, 

7. Boru sisteminin yıkanıp temizlendiği, 

8. Boru tesisatının tamamen su ile dolu olduğu, 

9. Boru tesisatının tamamen havasının alındığı, 

10. Sistemdeki bütün vanaların tamamen çalışma konumunda olduğu, 

11. Kontrol vanaların ölçülerinin, monte edildikleri yerlerin, bağlantı ağızlarının akış yönüne uygun olduğu ve 

vanayı tahrik eden ünitelerin yeterli olduğu. 

4.1.7. TAB İşlemleri 

Hidronik sistem ile ilgili ön hazırlıklar ve sistemin kontrol edilmesinden sonra sistemde tespit edilen hata ve 

noksanlar montaj ekipleri tarafından tamamlanmalıdır. Sistem çalışmaya hazır olduğuna karar verildiğinde 

sistemin TAB işlemlerine başlanır. Bu işlemler aşağıdaki gibi yapılabilir: 

1. Pompa kısma vanası kapalıya yakın konuma getirilir. 

2. Pompa çalıştırılır. Dönüş yönleri kontrol edilir. 

3. Pompanın P değeri, kullanılan pompanın eğrisindeki projede belirtilen debi değerine gelene kadar kısma 

vanası açılır. 

4. Kısma vanası yavaşça kapatılır, pompanın P değeri (pompanın giriş ve çıkışında) tespit edilir. 

a. Eğer P değeri pompanın sıfır debideki değeri ile uyuşuyorsa, pompa eğrisi balans işleminde kullanılabilir. 

b. Bu değer uymuyorsa a) Pompa içinde hava kalmış olabilir, b)Pompa rotoru kirletilmiştir veya yabancı madde 

akışı engellemektedir c) pompa yanlış seçilmiştir. 
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5. Pompanın sisteme uygun olduğu anlaşıldıktan sonra P değeri projedeki değere ulaşana kadar kısma valfi yavaş 

yavaş açılır. Böylece pompa debisi proje değerine yaklaşır. 

6. Pompa besleme gerilimi ve çektiği akım ölçülür ve motor koruma rölesi ayarlanır. 

YANGIN TESİSATI TAB İŞLEMLERİ 

Testlerden önce sistemlerin Yangın Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmeliklere uygun olarak yapıldığının bir kez 

daha gözden geçirilmesinden sonra aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinde fayda vardır. 

1. Tesisatın projeye uygun olarak yapıldığı kontrol edilmelidir. 

2. Gerekli yerlerden alarm alınarak işlevini görüp görmediğinin kontrol edilmesi 

3. Hidronik sistemlerde gerekli testler balanslama yapılmalıdır. 

DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 

Yukarıdaki belirtilen tüm testler İŞVEREN’İN veya İŞVEREN’İN yetkili kıldığı teknik elemanlar huzurunda 

yapılmalı ve test sonuçlarının dökümü çıkartılarak, rapor halinde İŞVEREN’E teslim edilmelidir. Bu çalışmalar 

esnasında ayrıca aşağıdaki hususlar dikkate alınabilir. 

a. Sistemlerin çalıştığı, değişen koşullara sistemin doğru cevap verebildiği ve cihaz katalog değerlerini sağladığı 

göstermelidir. Fonksiyon testleri ve sistemin gerçek performansı gösterilmelidir. Herhangi bir malzeme veya 

donanım bu testlerden birini geçememiş olursa sökülmeli gerekiyorsa yenisi ile değiştirilmelidir. 

b. Yerel testler yapıldıktan sonra tüm sistem gerekli çalışma koşullarını sergilemek üzere çalışma testlerine tabii 

tutulmalıdır. Çalışma testleri gerçek çalışma koşulları altında yapılmalıdır. 

c. Havalandırma ve diğer tesisat sistemleri 1 sezon boyunca mümkün olan tüm çalışma çevrimlerinde 

çalıştırılmalıdır. Mevsim gereği denenmeyen sistemler takip eden ilk sezonda test edilmelidir. 

d. Kaçak tespitine yönelik basınç testleri, cihaz sisteme bağlanmadan önce yalnızca boru donanımına 

uygulanmalıdır. 

e. Toprağa döşeli borularda testler çukurlar doldurulmadan, diğer duvarlar, şaftlar, ve asma tavan kapatılmadan ve 

izolasyonlardan önce test yapılmalıdır. 

f. Ölçme ve test cihazları için boru tesisatı ve kanallar üzerinde ve cihazların giriş-çıkış noktaları bulunmalıdır. 

g. Sistemler, aşağıdaki belirtilen veya şartnamelerde verilen basınç ve sürede test edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

h. Test basıncına dayanamayarak hasar görmesi muhtemel pompa veya diğer cihazlar deneme esnasında sökülmeli 

veya bypass yapılmalıdır. 

i. Hidronik sistemler testler tamamlandıktan sonra sistemler boşaltılmalı, basınçlı hava veya su ile kir toz, yabancı 

maddelerden temizlenmek üzere yıkanmalı, pislik ayırıcılar, vanalar, fittingler de biriken pislik ve kalıntılar 

temizlenmelidir. 

Devreye Alma Aşamasında Kontrol ve Kabuller 

İşletmeye alma işlemi, cihaz imalatçısı firmaların yetkili servisleri ve/veya konularında yetkin personel tarafından 

yapılmalıdır. Devreye alma işlemi sırasında kontrol formlarının doldurulup onaylanması gerekir. Yapılan işlemin 

uygunluğu imalatçı firma yazılı onayı ile de sağlanmalıdır. 

İskan /çalışma sürecindeki kontroller tipik olarak bina iskan edilmeden bir veya iki ay önce gözlemleme sürecinde 

elde edilen bulguların çözülmesi ile başlar ve ekipmanların iki yıl garanti süreleri ile sona erer. 

Amaçlar 

Bu aşamadaki kontroller aşağıdakileri kapsamalıdır. 

a. Eğitimlerin tamamlanması, 

b. Sistemlerin devreye alınması, 

c. Mevsimsel nedenlerle kontrol edilmemiş sistemlerin ve testlerin sorgulanma ve doğrulamasının yapılması 
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d. Garanti süresi sona ermeden önce performans sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi 

e. Kontrol kabul sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapılması 

Eğitim 

İşveren yetkilisi, eğitim belgelerini gözden geçirerek ve bazı eğitim bölümlerinde hazır bulunarak, eğitim 

belgelerine uygun biçimde tamamlandığı kontrol eder ve doğrular. 

Mevsimsel Testler 

Karşıt mevsim testleri çalışmaya en azından, mevsimsel değişimlerin önemli farklılıklar getirdiği sistemlerde, 

çalışmanın hem kış hem de yaz koşullarının doğrulanması amacıyla yapılırken, uygun olduğunda geçiş 

mevsimlerinde de gerçekleştirilebilir. Test işlemleri, Altyüklenici tarafından PM yetkilisinin ve bina sistemimi 

çalıştıranların kontrol sistemleri üzerinde yeterli bilgiye sahip olduklarında bu testleri yapıp sorunlu durumlar 

ortaya çıktığında Altyükleniciyi çağırabilir ve eksikliklerin giderilmesini isteyebilir. 

Garanti Süresinin Sonuna Yakın İncelemeler 

Kontrol yetkilisi, Altyüklenicinin garanti süresi dolmadan birkaç ay önce, tesisleri işleten ekiple görüşmesi ve 

sistem çalışmasını gözden geçirmesi, ekibin sorunlarını belirlemesi veya garanti süresi ile ilgili hususları saptaması 

gerekir. 

İşletme Aşamasına Yönelik Çalışmalar ve Dokümantasyon 

Saha testlerinin yapılması ve sonuçların onaylanmasından sonra cihazların ve sistemlerin işletmeye alma sürecine 

geçilir. İşletmeye alma işlemleri, cihaz imalatçısı firmaların yetkili servisleri ve / veya konularında yetkin personel 

tarafından yapılmalıdır. Altyüklenici, imalatçı firmanın verdiği garanti süresini mal sahibine yansıtmalı ve 

sözleşmedeki şartları garanti etmelidir. 

Sistemler devreye alındıktan sonra maksimum verimle, emniyetli ve ekonomik kullanabilmesi için aşağıdaki gibi 

dokümantasyon hazırlanmalıdır. 

a. İşletme talimatları, 

b. Bakım talimatları, 

c. Arıza giderme talimatları, 

d. İmalatçı katalogları, 

e. Yedek parça listeleri 

Bunlar Türkçe olmalı, imalatçı katalogları talimat yerine kullanılmalıdır. Talimatlarda kullanılacak yazı kalitesi 

kolay okunabilir ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 

1. Bakım ve onarım esnasında can ve mal emniyeti bakımından alınacak önlemler eksiksiz olarak, hiçbir yanlış 

anlamaya meydan vermeyecek şekilde belirtilmelidir. 

2. Sözleşme ve proje kapsamında bulunan sistemler için planlı bakım kartları hazırlanmalıdır. 

3. Talimatlarda kullanılan dilde tereddütte meydan verecek veya birden çok anlama gelen terimler 

kullanılmamalıdır. 

4. Talimatlarda basit kelimelere ve amacı doğrudan ifade eden cümlelere yer verilmelidir. Kullanılan kelimeler ve 

terimler birbiri ve konu ile tam uyum içinde olmalıdır. 

5. Terimler açıklamalar işletme ve bakım personelinin kolaylıkla takip edip uygulayabileceği şekilde açık 

olmalıdır. 

6. Kontrol ve ölçülerle ilgili ifadelerdeki limit değerler ve sayılar net biçimde ve doğru olarak yazılmalıdır. 

7. Bakım ve uygulamanın her cihaz ve sistem için tam ve doğru yapılabilmesi için gerekli avadanlık ve ölçü 

aletlerinin listeleri verilmelidir. 

8. Ölçüler ve birimler metrik sistemde verilmelidir. Özel durumlarda metrik sistem dışında birimler kullanılıyorsa 

bunların yanına metrik sistemdeki karşılıkları yazılmalıdır. 

9. Binanın işletmesi sırasında uyulması gereken emniyet kuralları hiçbir tereddütte meydan verilmeyecek şekilde 

anlatılmalıdır. 

10. Genel hususlara ilave olarak sistemler için kontrol listeleri, temizleme ölçü, aletlerinin kontrol usulleri vb. 

belirtilmeli, kusurlar arıza bulma ve giderme talimatlarına ilgi verilmelidir. 

11. Genel açıklamalara ilave olarak proje kapsamında bulunan sistemler için akım şemaları çizilmeli, akış yönleri 

vb. şematik olarak gösterilmelidir. Akım şemalarında gösterilen bütün mekanik tesisat cihazları şema üzerinde 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası   Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

proje numaralarıyla kodlanmalı ve ayrı bir sayfa listelenerek imalatçının ismi, adresi, malzemenin tipi, kapasitesi, 

kod numarası, telefon numarası vb. bilgiler yazılmalıdır. 

12. Cihaz ve sistemler için normal ve acil durumlarda alınması kullanıcı personelin yapmak durumunda 

kalabileceği işlemler, alınması gereken güvenlik önlemleri mümkün olduğu biçimde ayrıntılı biçimde 

açıklanmalıdır. Ölçme işletmenin bir parçası olduğundan ölçü aletlerinin kullanma şekilleri ve bu gibi aletlerin 

verdiği bilgilerden ne şekilde yararlanılacağı belirtilmelidir. 

13. Bakım talimatları periyodik bakım, özel bakım olmak üzere iki bölüme ayrılmalıdır. Her iki bölüm içinde 

mekanik tesisat için bakım kartları hazırlanmalıdır. Ölçü aletlerinin kalibrasyonunun nerede, nasıl yapılacağı ve 

bakım sıklığı ayrıca belirtilmelidir. 

14. Arıza bulma ve giderme talimatları: Cihaz ve sistemlerin kontrolü sırasında görülen ve arızanın saptanması ve 

düzeltme yöntemleri anlatılmalı değiştirilebilecek en ufak parçaya kadar (conta, mekanik salmastra vb.) 

detaylandırılmalıdır. Arıza bulma talimatlarında “ Çalışmazsa firmaya müracat edin” ve/veya “fabrikasına 

gönderin” türünden ifadeler kullanılmamalıdır. Arıza giderilebilmesi için cihaz veya ekipmanı meydana getiren 

parçaların montaj ve demontaj resimleri DIN A4 boyutunda ve anlaşılır şekilde verilmelidir. 

15. Yedek parça listeleri: Bu bölüm mekanik cihaz ve tesisat sistemlerinin kesintisiz ve emniyetli ve istenen 

verimde işletilebilmesi için gerekli yedek parça listelerinin ayrıntılı bilgileri içermelidir. Yedek parça listelerindeki 

parçaların piyasada eşdeğeri bulunuyorsa muadili cetveller veya imalatçı ve satıcı firmaların katalogları da 

eklenerek yedek parça seçimi için işverene verilmelidir. Yedek parça listelerinde imalatçı, satıcı, ana dağıtıcı ve 

servis firmalarının isimleri, adresleri, telefon ve faksları verilmelidir. 

16. İmalatçı katalogları: İşletme ve bakım, arıza bulma ve giderme talimatlarının ve yedek parça listelerinin 

hazırlanmasına esas olan veya herhangi bir amaç için kullanılan imalatçı tarafından hazırlanmış katalog 

verilmelidir. 

17. Bibliyografi: Talimatların hazırlanmasında bakım el kitapları, ilgili standartlar veya buna benzer yayınlar 

kullanılmış ise bu gibi yayınlardan alınan tablo, abak, formül gibi bilginin sonuna konacak parantez içindeki 

rakamlar ile bu bölümde listelenmiş yayınlara atıf yapılmalıdır. Bu kısım standart bibliyografi şekline uygun 

olmalı, yayının ismi yazarı, baskı tarihi vb. bilgiyi kapsamalıdır. 

18. Talimatlar aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır. 

a. İçindekiler 

b. İşletme talimatı, 

c. Bakım talimatı, 

d. Arıza giderme talimatı, 

e. Yedek parça listeleri (tavsiye edilen veya lüzumlu) 

f. İmalatçı katalogları (kullanma ve bakım talimatları) 

1. Dokümanlar 

a. As-Built proje listesi ve projeler ve proje raporları 

b. Kontrol listelerinin birer kopyası 

c. Planlı bakım kartlarının birer kopyası 

d. Yapılan test sonuçlarının özetleri 

2. Diğer dokümanlar 

a. İşletme ve bakım talimatlarına ek olarak aşağıdaki dokümanlar verilmelidir. 

b. Cihazların veya sistemin “ kurulu gücü” 

c. Değişik yüklerde verimler %25, %50,%75,%100,%125 

d. Enerji tüketimleri listesi (farklı yüklerde) 

e. Sistemin yaklaşık ömrü (çalışma /kullanma saatine göre) 

f. İşletme bakım maliyeti sayı niteliği ile ilgili meslek grupları belirlenecektir (bu grupta bakım işletme personeli 

için verilmesi gereken teorik ve pratik eğitim için gerekli doküman, eğitim planı vb. bilgiler eklenecektir. 

GENEL BİLGİLER 

 Tüm malzemelerin imalatçıları veya İthalatçı firması satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi sahibi olmalıdır. 

Şantiyeye gelen malzemenin üzerinde, standart numarası, üretim tarihi, üretim numarası mutlaka olmalıdır. 
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Her türlü malzemenin işyerine nakli, inşaat yerindeki yükleme ve boşaltma, istif, yatay ve düşey taşıma, 

MÜTEAHHİT karı ve genel giderler dâhil, istenilen hacimlere, projesinde belirtilen yerlere montajının yapılması, 

bitmiş ve işler halde teslim fiyatı olmalıdır. 

 

3. Aksesuar ve Ekler 

Tasarım (çizimler) 

 

4. Alet ve Diğer Gerekli Araçlar 

 

a) İş Planı ve Programı  

b) Kalite Güvence Sistemi 

c) Tasarım Değişiklikleri 

 

5. Bakım Gereksinimi 

 

I. Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, 

ayrıca  

 

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da 

Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya 

 

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları; 

 

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen 

hasarları  

gidermekle yükümlüdür. 

 

II. Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya 

değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin 

yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme 

veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır. 

 

III. Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya 

Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı 

gidermediği takdirde Sözleşme Makamı: 

 

a. Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu 

durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından 

keser, veya  

b. Sözleşmeyi fesheder. 

 

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına 

engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve 

bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir. 

 

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil 

durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak 

üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan 

Yükleniciye bildirir. 

 

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım 

işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup 

edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar 

görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez. 
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 VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi 

belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.  

 

 VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan 

nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün 

gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu 

olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir. 

 

6.  Çevre ile ilgili gereksinimler 

 

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini 

asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla 

yükümlüdür. 

 

7. Yasalara Uyulması 

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin 

yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve 

sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü 

hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır. 

   

8. Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri 

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette 

panolarla tanıtılmalıdır 
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Keşif Özeti 

 

NO POZ-NO İŞİN  CİNSİ Brm MİKTAR 

     

1 

Y.15.006/2B 

MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER 

GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK 

KAZILMASI 

M3 412,63 

2 

Y.15.010/4B 

MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE 

KULLANMADAN HER DERİNLİK VE HER 

GENİŞLİKTE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI 

M3 412,63 

3 

Y.15.140/04 

MAKİNE İLE TUVENAN KUM ÇAKIL TEMİN 

EDİLEREK MAKİNE İLE SERME, SULAMA 

SIKIŞTIRILMA YAPILMASI 

M3 185,99 

4 

Y.16.050/12 

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA 

SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA 

BASILAN C12/15 BASINÇ DAYANIM 

SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON 

NAKLİ DAHİL 

M3 22,10 

5 

Y.16.050/15 

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA 

SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA 

BASILAN C25/30 BASINÇ DAYANIM 

SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON 

NAKLİ DAHİL) 

M3 169,67 

6 17.136 OCAK TAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI M3 185,99 

7 

Y.18.110/01C07 

15CM KALINLIĞINDAKİ TECHİZATSIZ 

GAZBETON DUVAR BLOKLARI İLE DUVAR 

YAPILMASI (GAZBETON TUTKALI İLE) (G2 

SINIFI) (2,50n/mm2 VE 400kg/m3) 

M2 477,50 

8 

18.140/D1 

SUYA VE YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR 

LEVHALARI İLE ÇİFT İSKELETLİ ASMA 

TAVAN YAPILMASI (12,5mm TEK KAT ALÇI 

DUVAR LEVHASI İLE) 

M2 295,26 

9 

18.233/7 

MEVCUT AHŞAP, ÇELİK, BETONARME KİRİŞ 

VEYA AŞIKLI ÇATI ÜZERİNE 60mm 

POLİSTREN DOLGULU (Üst 0,70mm trapezoidal , 

alt 0,50mm düz) ALÜMİNYUM LEVHALAR (EN 

AW 3003 Al-Mnl Cu) İLE ISI YALITIMLI ÇATI 

ÖRTÜSÜ YAPILMASI 

M2 461,88 

10 

Y.18.245/001 

EĞİMLİ ÇATILARDA, ÇATI ÖRTÜSÜ ALTINA, 

MİNİMUM 1 MM KALINLIKTA İKİ YÜZÜ 

POLİETİLEN FİLM KAPLI CAM TÜLÜ 

TAŞIYICILI LAMİNESİZ POLİMER BİTÜMLÜ 

ÖRTÜ İLE SU YALITIMI YAPILMASI 

M2 344,56 

11 

Y.18.461/051B 

2 MM KALINLIKTA, PVC ESASLI, (DÜZ TİP 

YADA SİNYAL TABAKALI) JEOMEMBRAN İLE 

SU YALITIMI YAPILMASI 

M2 53,63 

12 

Y.19.056/003 

5 CM KALINLIKTA YÜZEYİ DÜZGÜN 

LEVHALAR (XPS - 300 KPA BASINÇ 

DAYANIMLI) İLE BODRUM PERDELERİNDE 

M2 26,75 
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NO POZ-NO İŞİN  CİNSİ Brm MİKTAR 

SU YALITIMI ÜZERİNE ISI YALITIMI 

YAPILMASI 

13 

Y.19.085/028 

200kg ÇİMENTO ESASLI POLİMER MODİFİYELİ 

İKİ BİLEŞENLİ KULLANIMA HAZIR YALITIM 

HARCI İLE FİLE TAKVİYELİ OLARAK, 3 KAT 

HALİNDE 2mm KALINLIKTA SU YALITIMI 

YAPILMASI 

M2 38,87 

14 

Y.19.090/001D 

KORUND AGREGALI (GRİ) YÜZEY 

SERTLEŞTİRİCİ VE KÜR UYGULAMASI (TAZE 

BETONDA) 

M2 459,94 

15 

Y.23.010 

NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE 

KONULMASI 1,500-3,000KG/m2 (3,000KG/m2 

DAHİL) 

TN 4,84 

16 

Y.23.014 

Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK 

ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, 

BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI 

TN 2,23 

17 

Y.23.015 

Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK 

ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, 

BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. 

TN 6,33 

18 Y.23.176 ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI KG 1218,07 

19 

23.243/21 

60x60cm EBADINDA 0,70mm KALINLIĞINDA 

MİN. 20MİKRON ELEKTROSTATİK TOZ 

BOYALI (POLYESTER ESASLI) DELİKLİ 

ALÜMİNYUM PLAKADAN (EN AW 3000 

SERİSİ) OTURMALI SİSTEM ASMA TAVAN 

YAPILMASI. 

M2 134,41 

20 

Y.23.244/L 

ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ISI YALITIMLI 

ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI 

YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 

KG 2001,45 

21 

Y.25.003/28 

SATEN ALÇILI VE ALÇIPANEL YÜZEYLERE 

ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI 

YARIMAT ANTİBAKTERİYEL BOYA 

YAPILMASI (İÇ CEPHE) 

M2 1143,25 

22 

Y.25.004/04 

BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI 

YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK 

SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI 

(DIŞ CEPHE) 

M2 808,75 

23 

Y.25.116/A10 

ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN 

YERLEŞEN (SELF LEVELİNG) HARÇ İLE 

ORTALAMA 2 MM KALINLIKTA ZEMİN 

TESVİYESİ YAPILMASI VE ÜZERİNE 2MM 

KALINLIKDA PVC ESASLI YER DÖSEME 

KAPLAMASI YAPILMASI 

M2 135,18 

24 

Y.25.116/A11 

ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN 

YERLEŞEN (SELF LEVELİNG) HARÇ İLE 

ORTALAMA 2 MM KALINLIKTA ZEMİN 

TESVİYESİ YAPILMASI VE ÜZERİNE 2MM 

KALINLIKDA ANTİSTATİK VE İLETKEN PVC 

M2 76,78 
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ESASLI YER DÖSEME KAPLAMASI 

YAPILMASI 

25 

Y.26.008/305A 

40x40 cm ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ 

RENK, DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, 1. 

KALİTE, MAT SIRSIZ PORSELEN KARO İLE 

3mm DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI 

YAPILMASI (Karo Yapıştırıcısı İle) 

M2 141,98 

26 

Y.26.008/410B 

30x60 cm ANMA EBATLARINDA, REKTİFİYELİ 

HER TÜRLÜ RENK, DESEN VE YÜZEY 

ÖZELLİĞİNDE, 1. KALİTE, PARLAK SIRSIZ 

PORSELEN KARO İLE 3mm DERZ ARALIKLI 

DUVAR VE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI 

(Karo Yapıştırıcısı İle) 

M2 318,37 

27 

Y.26.015/015 

GRANİT AGREGALI TERRAZO KARO İLE İÇ 

MEKAN DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 

(KIRILMA YÜKÜ ŞARTLARI (SINIF 3) YÜZEY 

ALANI >= 1800CM2 EBATLARDA VE KIRILMA 

DAYANIMI > 3 KN, HONLU VAYA CİLALI) 

M2 46,51 

28 

Y.26.015/202 

GRANİT AGREGALI BETONDAN YAPILMIŞ 

HAZIR, TEÇHİZATLI, DÜZ MERDİVEN 

BASAMAĞI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 

(HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ) 

MT 36,00 

29 

Y.26.020/052B 

3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER 

LEVHA İLE PARAPET YAPILMASI (3CMX30-40-

50CMXSERBEST BOY) (HONLU VE CİLALI 

HARİÇ HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ) 

M 3,38 

30 
Y.27.501/08 

350kg ÇİMENTO DOZLU HARÇLA TEK KAT 

KABA SIVA YAPILMASI 
M2 318,37 

31 

27.525/2 

SATEN ALÇI VE PERLİTLİ ALÇI SIVA 

HARÇLARININ KARIŞIMI İLE 5mm 

KALINLIKTA DÜZELTME SIVASI YAPILMASI 

M2 295,26 

32 

27.528/3 

ÇIPLAK BETON, İNCE SIVA, ALÇI SIVA VB. 

YÜZEYLERE SATEN ALÇI KAPLAMA 

YAPILMASI 

M2 848,00 

33 
27.530/2 

HAZIR MAKİNE SIVASI İLE DUVARLARA TEK 

KAT ALÇI SIVA YAPILMASI (20mm KALINLIK) 
M2 848,00 

34 
Y.27.585 

500kg ÇİMENTO DOZLU TESVİYE TABAKASI 

YAPILMASI 
M2 4,01 

35 

Y.28.645/C41 

PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL 

İLE 4+4mm KALIKLIKTA 12mm ARA 

BOŞLUKLU İLK CAMI GÜNEŞ VE ISI KONTROL 

KAPLAMALI ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ 

TAKILMASI  

M2 72,65 

36 

A06 

GÖMME MAKARALI SİLİNDİRLİ İÇ VE DIŞ 

KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI (DAR 

TİP) 

AD 13,00 

37 
A08  

KAPI KOLU VE AYNALARININ YERİNE 

TAKILMASI (KROMAJLI) 
AD 19,00 
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38 A10 MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI  AD 57,00 

39 
A12 

SÜRGÜNÜN YERİNE TAKILMASI (DÜŞEY 

TESPİT TAKIMI) 
AD 6,00 

40 A13 STOPUN YERİNE TAKILMASI (NİKELAJLI) AD 13,00 

41 
B18 

AYARLI MENTEŞE (ÇİFT) PLASTİK 

KAPLAMALININ YERİNE TAKILMASI 
AD 35,00 

42 
C02 

İSPANYOLET TAKIMININ YERİNE TAKILMASI 

(KOL DAHİL) 180 CM'E KADAR, 3 KAVRAMALI 
AD 13,00 

43 
C04 

VASİSTAS İSPANYOLET TAKIMININ YERİNE 

TAKILMASI (KOL, MAKAS DAHİL) 
AD 5,00 

44 

MSB.322 

SAHA , TRETUVAR , YOL , OTOPARK , 

HANGAR VE ATÖLYE İÇİ BETON KAPLAMA 

YAPILMASI (HAZIR BETON KULLANILARAK) 

M3 38,40 

45 
MSB-805/A-Y 

PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU 

VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI YAPILMASI 
KG 89,70 

46 

TKDK-0001 

C25/30 HAZIR BETON KULLANILARAK 

PREFABRİK BETONARME İMALAT 

YAPILMASI 

M3 131,89 

47 

TKDK-0002 

C30/37 HAZIR BETON KULLANILARAK 

PREFABRİK BETONARME İMALAT 

YAPILMASI 

M3 51,89 

48 

TKDK-0003 

TKDK-0003 C40/50 HAZIR BETON 

KULLANILARAK PREFABRİK BETONARME 

İMALAT YAPILMASI 

M3 17,26 

49 
ÖZEL-1 

120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI 

YANGIN KAPISI (EI-120) 
AD 4,00 

50 ÖZEL-2 TELESKOPİK FOTOSEL KAPI (290x220) AD 1,00 

51 
ÖZEL-3 

AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ KOMPOZİT KAPLAMA 

YAPILMASI 
M2 7,64 

52 ÖZEL-4 GİYDİRME CEPHE İMALATI M2 32,90 

53 
ÖZEL-5 

TABAN TUĞLASI İLE ZEMİN KAPLAMASI 

YAPILMASI 
M2 159,54 

54   AG DAĞITIM PANOSU     

55 ÖBF-1 Ana dağıtım panosu  Ad 1,00 

56 ÖBF-2 Ups panosu  Ad 1,00 

57 710.100 Bakır Bara Kg 50,00 

58 715.1201 3x400A'e kadar Termik Manyetik Şalter Ad 1,00 

59   0,6/1kV AG KABLOLAR    

60 791.311 3x2.5 mm² NHXMH  kablo Mt 505,00 

61 791.425 4x10 mm² N2XH   kablo Mt 15,00 

62 791.431 5x2.5 mm² N2XH   kablo - trifaze priz Mt 270,00 

63 791.431/1 5x4 mm² N2XH   kablo Mt 30,00 

64 791.431/2 5x6 mm² N2XH   kablo Mt 165,00 

65 791.627 3x50+25 N2XH FE180 Kablo Mt 50,00 
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66 791.507 1x25 mm² H07Z1 Kablo Mt 50,00 

67 ÖBF-3 5x4 mm² N2XH FE180   kablo Mt 10,00 

68 791.419 3x95+50 mm² N2XH Mt 30,00 

69   AYDINLATMA ARMATÜRLERİ    

70 742.1452 45W  CLIP IN  ASMA TAVAN TİPİ LED 

ARMATÜR   

Ad 93,00 

71 742.1550 45W CLIP IN ASMA TAVAN TİPİ LED 

ARMATÜR (3H Kitli) FİYAT FARKI 

Ad 28,00 

72 742.1152 2x15W DOWNLIGHT ARAMTÜR Ad 60,00 

73 742.1600 18W HAREKET SENSÖRLÜ DOWNLIGHT 

ARAMTÜR (SENSÖR  FİYAT FARKI ) 

Ad 17,00 

74 742.1152 18W  DOWNLIGHT ARAMTÜR  CLIP IN Ad 21,00 

75 ÖBF-4 4x80W LED ARMATÜR Ad 9,00 

76 742.1653 75W LED PROJEKTÖR (IP65) Ad 10,00 

77   TEMEL TOPRAKLAMA TESİSATI    

78 30.4.2 65*65*7mm galvaniz elektrod  Ad 12,00 

79 ÖBF-5 Galvaniz elektrod  başlığı Ad 12,00 

80 ÖBF-6 Topraklama Test Rogarı Ad 1,00 

81 3.1.1/6 Eş Potansiyel bara ( 30x5mm bara 50 cm boyunda ) Kg 0,67 

82 30.1.1 30x3,5mm Sıcak Daldırma Galvaniz Topraklama 

Şeridi 

Mt 200,00 

83 ÖBF-7 30x3,5mm Sıcak Daldırma Galvaniz Şerit-Şerit 

Bağlantı klemensi 

Ad 30,00 

84 ÖBF-8 30x3,5mm Sıcak Daldırma Galvaniz Şerit-Demir 

Bağlantı klemensi 

Ad 160,00 

85   YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI    

86 983.102 Q20 Som Bakır Kazık  Ad 4,00 

87 982.101 Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel Mt 50,00 

88 201.208 2" galvaniz boru  mt 6,00 

89 ÖBF-9 İndirme kroşesi ad 25,00 

90 983.103 İletken koruyucu borusu ad 1,00 

91 ÖBF-10 Test klemensi Ad 1,00 

92 985.105 Termokaynak eki 150 gr.kaynak tozuna kadar Ad 4,00 

93 980.214 Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt ad 1,00 

94   GALVANİZ KABLO KANALLARI     

95 782.101 400x60x1,2 mm  Sıcak Daldırma kablo Taşıyıcısı  

(Askı elemanları, ek elemanları, tüm montaj 

aksesuarları dahil komple) 

kg 98,90 

96 782.101 300x60x1,2 mm  Sıcak Daldırma kablo Taşıyıcısı  

(Askı elemanları, ek elemanları, tüm montaj 

aksesuarları dahil komple) 

kg 80,41 
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97 782.101 200x60x1,2 mm  Sıcak Daldırma kablo Taşıyıcısı  

(Askı elemanları, ek elemanları, tüm montaj 

aksesuarları dahil komple) 

kg 322,01 

98 782.101 100x60x1 mm  Sıcak Daldırma kablo Taşıyıcısı   

(Askı elemanları, ek elemanları, tüm montaj 

aksesuarları dahil komple) 

kg 492,72 

99 782.101 400mm h:60mm Sıcak Daldırma Galvaniz Kablo 

merdiveni 

kg 35,95 

100 782.101 400mm  Sıcak Daldırma Galvaniz Kanal Kapağı kg 41,43 

101 782.101 300mm h:60mm Sıcak Daldırma Galvaniz Kablo 

merdiveni 

kg 33,01 

102 782.101 300mm  Sıcak Daldırma Galvaniz Kanal Kapağı kg 36,09 

103 782.101 200mm h:60mm Sıcak Daldırma Galvaniz Kablo 

merdiveni 

kg 40,10 

104 782.101 200mm  Sıcak Daldırma Galvaniz Kanal Kapağı kg 27,09 

105   YANGIN ALARM SİSTEMİ    

106 833.211 Yangın ihbar santrali 2 bölge  Ad 1,00 

107 830.106 Optik duman dedektörü  Ad 22,00 

108 832.109 Kombine  duman dedektörü  Ad 2,00 

109 832.108 Paralel ihbar lambası  Ad 11,00 

110 830.103 Buton Ad 2,00 

111 833.592 Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni Ad 2,00 

112 833.653 Acil Durum Aydınlatma  Armatürü  Ad 4,00 

113 791.614 2*1,5 N2XH Fe180 kablo Mt 50,00 

114 880.2001 1x2x0,8+0,8 mm² JH(St)H  kablo Mt 280,00 

115   SORTİLER    

116 794.101 Tekli sorti ad 8,00 

117 794.102 Komütatör sorti ad 6,00 

118 794.103 Vaevien sorti  ad 6,00 

119 794.104 Paralel sorti ad 137,00 

120 796.103 Priz sorti  ad 92,00 

121 796.103 Ups priz sorti ad 68,00 

122 815.101 Telefon sorti ad 16,00 

123 815.101 Data sorti ad 28,00 

124 ÖBF-11 Anahtarsız sorti ad 19,00 

125 ÖBF-12 İkili çerçeve  ad 1,00 

126 ÖBF-13 üçlü çerçeve  ad 3,00 

127 ÖBF-14 Dörtlü çerçeve  ad 6,00 

128 ÖBF-15 Beşli çerçeve  ad 1,00 

129 ÖBF-16 Altılı çerçeve ad 25,00 

130 792.207 Trifaze priz ad 9,00 
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131 796.103 Etanj priz sorti ad 6,00 

   YARIM AYAK LAVABO (55 x 45 )     

 071-112 Yarım Ayak Lavabo  Adet 4,00 

 089-1507 Lavabo Bataryası  Adet 4,00 

 089-1103 Filtreli Ara Musluk  Adet 4,00 

 089-701 Lavabo Sifonu Adet 4,00 

   ENGELLİ LAVABOSU 50x60cm      

 071-116 Bedensel Engelli Lavabo  Adet 1,00 

 089-1507 Lavabo Bataryası  Adet 1,00 

 089-1103 Filtreli Ara Musluk  Adet 1,00 

 089-701 Lavabo Sifonu Adet 1,00 

 
79.800 

GÖMME REZERVUARLI ALAFRANGA HELA 

VE TESİSATI 
Adet 4,00 

   Asma Klozet      

   Klozet Kapağı      

   Gömme Rezervuar     

   Gömme Rezervuar Kumanda Paneli      

   Stop Valf     

 
79.200 

GÖMME REZERVUARLI ENGELLI 

ALAFRANGA HELA VE TESİSATI 
Adet 1,00 

   Asma Klozet      

   Klozet Kapağı      

   Gömme Rezervuar     

   Gömme Rezervuar Kumanda Paneli      

   Engelli Tutunma Barı     

   Stop Valf     

   DUŞ TESİSATI      

 87.101 Duş Teknesi Adet 2,00 

 86.301 Duş bataryası ve seti  Adet 2,00 

   HAREKETLİ TUTUNMA BARI     

 911.000 Hareketli tutunma barı Adet 1,00 

   HAREKETLİ AYNA      

 251.041.003 Bedensel Engelliler için hareketli ayna. Adet 1,00 

 251.352.002 TUVALET KAĞITLIĞI  Adet 5,00 

   Tuvalet Kağıtlığı      

 251.352.002 KAĞIT HAVLU DİSPENSERİ  Adet 5,00 

   Kağıt Havluluk     

 251.351.102 SIVI SABUNLUK     

   Paslanmaz çelik duvardan  Adet 5,00 
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   AYNA      

 251.041.002 60*40 cm  Adet 4,00 

 251.754.306 ELEKTRİKLİ TERMOSİFON     

   80 lt kapasiteli elektrikli termosifon Adet 2,00 

 
251.601.102 

KULLANMA SUYU HİDROFORU (1 Asıl+1 Yedek 

) 
Grup 1,00 

 
  

Aşağıdaki özelliklerde, dik milli, paslanmaz çarklı ve 

gövdeli kullanma suyu hidroforu 
    

   Debi   :  2 x 5 m³/h     

   Basınç: 45 mSS     

 252.552.009 Tank Hacmi   : 500 litre Adet 1,00 

 251.501.324 GALVANİZ MODÜLER SU DEPOSU Adet 1,00 

   100 m³     

 252.642.113 MANYETİK SU DEPOSU SEVİYE GÖSTERGESİ Adet 1,00 

 

  

Paslanmaz çelik, plastik manyetik disk, PN 16, kontak 

alınabilir tip, panosu ve sezgi elemanı ile birlikte 

manyetik seviye göstergesi. 

    

 
  

FLATÖRLÜ OTOMATİK SEVİYE KONTROL 

VANASI 
    

 
  

Aşağıdaki çaplarda flatörlü otomatik seviye kontrol 

vanası  
    

 253.209.201 2" Adet 2,00 

 251.381.032 YER SÜZGECİ Adet 8,00 

 
  

Ø50 mm alttan çıkışlı, susuz koku önleyicili, 115x115 

mm paslanmaz çelik ızgaralı yer süzgeci. 
    

   HAVALANDIRMA BORU VE ŞAPKASI     

 253.122.102 Ø 100 mm. Adet 1,00 

   PPRC BORU     

   Aşağıdaki çaplarda pprc borular     

 253.052.102 Ø25  m 53,00 

 253.052.103 Ø32 m 8,00 

 253.052.104 Ø40 m 57,00 

   Boru ekleme parçaları   45% 

   KOMPOZİT PPRC BORU     

   Aşağıdaki çaplarda kompoziit pprc borular     

 253.052.102 Ø25  m 10,00 

   Boru ekleme parçaları   %45 

   PVC PİS SU BORULARI     

 253.056.101 Ø 50 mm m 12,00 

 253.056.102 Ø 70 mm m 14,00 

 253.056.103 Ø 100 mm m 31,00 
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   Boru ekleme parçaları    30% 

   PVC YAĞMUR SUYU BORULARI     

 253.056.103 Ø 100 mm m 36,00 

   Boru ekleme parçaları    25% 

   PE BORULAR / PE PIPE - PN10     

 253.057.102 Ø40 mm. m 65,00 

 253.059.003 Boru Montaj Malzeme Bedeli   10% 

   DİKİŞLİ GALVANİZ BORULAR     

   Aşağıdaki çaplarda galvaniz dikişli borular     

 25.300.1402 ¾" m 10,00 

 25.300.1403 1" m 12,00 

 25.300.1404 1¼" m 24,00 

 25.300.1405 1½" m 24,00 

   Boru Montaj Malzeme Bedeli   30% 

   DİŞLİ KÜRESEL VANALAR - PN16     

 253.202.103 ¾" Adet 10,00 

 253.202.103 1" Adet 36,00 

 253.202.104 1¼" Adet 5,00 

 253.202.105 1½" Adet 5,00 

 253.202.106 2" Adet 5,00 

   PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU - PN16     

 253.251.102 ¾" Adet 10,00 

 253.251.103 1" Adet 12,00 

 253.251.104 1¼" Adet 12,00 

   HAVALIK BORUSU     

   3.2 mm kalınlıklı     

 253.056.103 Ø100 mm m 12,00 

   ÇEK VALF     

 
  

Aşağıdaki çaplarda PN16, paslanmaz klapeli 

çekvanalar  
    

 257.154.203 1¼" Adet 3,00 

   SU SAYACI     

 
  

Aşağıdaki çaplarda dişli-flanşlı soğuk su 

sayaçları(Pulse çıkışlı) 
    

 251.421.102 1" Adet 1,00 

   MANOMETRE      

 252.502.304 Gliserinli, 0-10 bar, ½"alttan çıkışlı, Ø100 mm. Adet 4,00 

 155.501.202 KAYNAKLI İMALAT  kg 500,00 
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NO POZ-NO İŞİN  CİNSİ Brm MİKTAR 

 

  

Montaj ve borulama işleri için gerekebilecek her türlü 

support ve kaidelerin imalatlarının yapılması, imalata 

mütAdetkip iki kat antipas boya ile boyanması. 

    

   SPLIT KLİMA     

 254.902.103 TİP-2 (Tek Yöne Üflemeli Duvar Tipi) Adet 2,00 

   Soğutma kapasitesi : 2.8 kW     

   VRF İÇ ÜNİTELER     

 254.902.104 TİP-1 (Tek Yöne Üflemeli Duvar Tipi) Adet 4,00 

   Soğutma kapasitesi : 3.6 kW     

 254.902.204 TİP-3 (Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi) Adet 5,00 

   Soğutma kapasitesi : 3.6 kW     

 254.902.205 TİP-4 (Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi) Adet 5,00 

   Soğutma kapasitesi : 5.6 kW     

   VRF DIŞ ÜNİTESİ (HEAT PUMP)     

 
  

Aşağıdaki soğutma yüklerini karşılayabilecek 

kapasitede VRF dış ünitesi 
    

 

 
254.901.101 8 HP Adet 1,00 

 254.901.104 14 HP Adet 1,00 

 254.905.102 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA Adet 14,00 

 

 
  BAĞLANTI ELEMANI     

 254.908.201 JOİNT (0-25 kW ) Adet 22,00 

 

 
  BAKIR BORULAMA     

 254.908.102 Bakır boru grubu Ø9,52 3/8" (13 mm izo.) m 123,00 

 254.908.103 Bakır boru grubu Ø12,70 1/2"(13 mm izo.) m 20,00 

 254908104 Bakır boru grubu Ø15,88 5/8"(13 mm izo.) m 120,00 

 25.490.8105 Bakır boru grubu Ø19,05 3/4"(13 mm izo.) m 9,00 

 25.490.8106 Bakır boru grubu Ø22,22 7/8"(13 mm izo.) m 13,00 

 254.908.108 Bakır boru grubu Ø28,58 1 1/8"(13 mm izo.) m 7,00 

 
  

Bakır Boru Montaj Malzeme ve Azot Gazı Testi 

Bedeli 
  20% 

   U-PVC DRENAJ BORULARI     

 253.051.103 Ø 32 mm (9 mm izo.) m 44,00 

 253.051.104 Ø 40 mm (9 mm izo.) m 29,00 

 253.051.105 Ø 50 mm (9 mm izo.) m 10,00 

   Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli   30% 

 ÖZEL POZ-1 YANGIN POMPA GRUBU  Grup 1,00 

   NFPA 20 'ye uygun      

   Elektrikli Yangın Pompası … 1 Adet     

   Debi     : 91 m³/h     



SR Ek 3 – Teklif Dosyası   Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

NO POZ-NO İŞİN  CİNSİ Brm MİKTAR 

   Basınç  : 10 bar     

   Dizel Yangın Pompası… 1 Adet     

   Debi     : 91 m³/h     

   Basınç  : 10 bar     

   Jokey Pompa…..1 Adet     

   NFPA 20'ye uygun     

   Debi     : 0.91 m³/h     

   Basınç  : 10 bar     

   RELİF VANA (BASINÇ RAHATLATMA )     

 254.523.000 3" Adet 1,00 

   YÜKSELEN MİLLİ VANA (YİVLİ )     

 257.154.106 Flanşlı tip, 5" Adet 4,00 

 257.154.101 Dişli tip, 1 1/4" Adet 1,00 

 257.152.003 İZLEME ANAHTARI  Adet 5,00 

   İZLENEBİLİR KELEBEK VANA (YİVLİ )     

 257.153.103 2½" Adet 3,00 

 257.153.105 4" Adet 3,00 

 257.153.106 5" Adet 2,00 

 257.051.103 SPRINKLER Adet 48,00 

   Pendent Sprinkler 1/2", 68°C - K80     

 257.001.203 BİNA İÇİ YANGIN DOLABI Adet 2,00 

 

  

1 Adet 6 kg kuru tozlu yangın söndürme tüpü ile 

birlikte, 2" stop vana, pirinç gövde DIN 14461 

alüminyum storz tip rakorlu. 30 m. Kırılmaz hortumlu 

Gömme tip Cam Kapaklı yangın dolabı. 

    

   ISLAK ALARM VANA SİSTEMİ     

 257.151.201 Islak Alarm Vanası-3" Adet 1,00 

 257.152.001 Su Motorlu gong Adet 1,00 

 257.152.002 Geciktirme Hücresi Adet 1,00 

 25.715.2003 Alarm Basınç Anahtarı Adet 1,00 

   AKIŞ ANAHTARI     

 257.154.307 4" Adet 1,00 

   ÇEK VANA     

 257.154.201 1" Adet 1,00 

 257.154.207 4" Adet 1,00 

   KÜRESEL VANA     

 253.202.106 2" Adet 5,00 

   METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR     

 253.301.206 5" Adet 4,00 
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  İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI GRUBU     

 257.121.000 İtfaiye Bağlantı Ağzı - 4"x2½"x2½" Adet 1,00 

 257.121.101 Damlatma Vanası Adet 1,00 

 257.121.102 Arka Plakası Adet 1,00 

 257.121.103 İtfaiye Bilgi Levhası Adet 1,00 

   TEST&DRENAJ VANASI     

 

 
257.151.104 2" Adet 1,00 

   SİYAH BORULAR     

 253.001.103 1" m 91,00 

 253.001.104 1¼" m 24,00 

 253.001.105 1½" m 9,00 

 253.001.106 2" m 7,00 

 253.001.107 2½" m 35,00 

 25.300.1108 3" m 15,00 

 25.300.1109 4" m 20,00 

 25.300.1110 5" m 10,00 

 
  

Yivli Boru Bağlantı Elemanları ( Kaplin, Mekanik 

Te,Sprinkler Te) 2 1/2 " ve daha büyük çaplar için 
  50% 

 
  

Yivli Boru Fittingsleri (Yivli Dirsek, Yivli Te,Yivli 

Redüksüyon) 2 1/2 " ve daha büyük çaplar için 
  30% 

 
  

Dişli Boru Bağlantı Fittingsleri (2" ve daha küçük 

çaplar için) 
  30% 

   HDPE BORULAR - PE100 - PN16     

 36.02136 Ø110 mm. m 25,00 

   Boru Montaj Malzeme Bedeli   25% 

    KOLLEKTÖR     

 253.001.111 8" m 6,00 

   Kollektör Ağzı      

 25.170.1201 ½" Adet 2,00 

 25.170.1203 1" Adet 1,00 

 25.170.1204 1¼" Adet 1,00 

 25.170.1205 2" Adet 2,00 

 25.170.1208 3" Adet 2,00 

 25.170.1210 5" Adet 3,00 

 252.502.304 MANOMETRE Adet 4,00 

   Gliserinli, 0-10 bar, ½"alttan çıkışlı, Ø100 mm.     

   BORU BOYANMASI      

   Antipas ile boyanması. m   

 253.651.101 1" m 91,00 
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 253.651.101 1¼" m 24,00 

 253.651.101 1½" m 9,00 

 253.651.102 2" m 7,00 

 253.651.102 2½" m 35,00 

 253.651.102 3" m 15,00 

 253.651.103 4" m 20,00 

 253.651.103 5" m 10,00 

 

 
  

Yangın borularının 2 kat kırmızı yağlı boya ile 

boyanması. 
m   

 253.651.201 1" m 91,00 

 253.651.201 1¼" m 24,00 

 253.651.201 1½" m 9,00 

 253.651.202 2" m 7,00 

 253.651.202 2½" m 35,00 

 253.651.202 3" m 15,00 

 253.651.203 4" m 20,00 

 253.651.203 5" m 10,00 

 155.501.202 KAYNAKLI İMALAT  kg 500,00 

 

  

Montaj ve borulama işleri için gerekebilecek her türlü 

support ve kaidelerin imalatlarının yapılması, imalata 

müteakip iki kat antipas boya ile boyanması. 

    

 
  

KORUGE YAĞMUR SUYU DRENAJ BORUSU- 

SN8  
    

 104.501.151 Ø 150 mm m 12,00 

 104.501.152 Ø 200 mm m 7,00 

 104.501.153 Ø 250 mm m 120,00 

   Boru Montaj Malzeme Bedeli   30% 

 

 
  KOMPOZİT KAPAKLI RÖGAR     

 104.801.481 50x50x6 cm Ebatlarında Olacak AD 11,00 

   KAZI-DOLGU     

 151.201.001 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması  m³ 139,00 

 
  

4.1. YAĞMUR SUYU DRENAJ TESİSATI 

TOPLAMI 
    

 

 
        

   4.2. ATIK SU TESİSATI     

   KORUGE ATIK SU BORUSU- SN8      

 104.501.151 Ø 150 mm m 113,00 

 

 
  Boru Montaj Malzeme Bedeli   30% 

 104.801.481 KOMPOZİT KAPAKLI RÖGAR     



SR Ek 3 – Teklif Dosyası   Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

NO POZ-NO İŞİN  CİNSİ Brm MİKTAR 

   50x50x6 cm Ebatlarında Olacak AD 9 

 151.201.001 KAZI-DOLGU     

   Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması  m³ 113,00 
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TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için)       (Söz. EK: 3c) 

 

<İstekliler teknik tekliflerini Teknik Şartname doğrultusunda, şartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye 

uygun olarak hazırlayacaklardır. Bu formun imzalı ve kaşeli olarak sunulması zorunludur. <İhale makamı ihale 

konusu işe ve isteklilere talimatlar 7. Madde kapsamında yer alan taleplerine göre aşağıdaki maddelerde düzenleme 

yapabilir>  

1. Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi 

2. Organizasyon Şeması  

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele 

ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır. 

3. Yüklenici Olarak Deneyim  

Son 10 yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat 

bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir. 

4. Tesis ve Araç-Ekipman Listesi  

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis ve 

ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair 

taahhütname sunulmalıdır. 

5. İş Planı ve Programı  

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır. 

6. Kalite Güvence Sistem(ler)i 

Yapım işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence 

sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz. 

7. Adli Sicil Kaydı 

Son 5  yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan herhangi 

bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa aleyhinize mi 

sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada açıklayınız. Ortak 

girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır. 

8. Ek Bilgi 

İstekli iş başında en az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi devamlı bulunduracaktır. İş başında 

bulundurulacak mühendis için istenilen belgeler : 

• Üniversitelerin lisans/yüksek lisans düzeyinde İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun 

olduğunu gösterir diploma aslı veya onaylı örneği  

• En az 5 yıl tecrübeli olması ve SGK dökümü ile kanıtlaması 

• Son 1 yıldır firma bünyesinde çalışıyor olması ve SGK dökümüyle kanıtlanması gerekir. 

. İstekli iş yerinde devamlı olarak mühendisini bulunduracağına dair taahhütnameyi (Söz. Ek-5f) sunmak 

zorundadır 

İsteklinin Kaşesi 

  Yetkili İmza 

 

 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası   Söz. Ek-4: Mali Teklif 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Söz. Ek-4: Mali Teklif 

 

 

 

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak 

sunulacaktır) 
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Yapım İşi İhaleleri İçin 

 

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4c 

 
A. BİRİM FİYAT ESASLI İHALELER 

 

Birim fiyat esasında ihale yapılmakta ise, aşağıdaki tabloda; Teknik Şartnamenin ilgili maddeleri kullanarak, 1-5. sütunlar 

Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak, istekli birim fiyat (6), tutar (7) ve KDV (8) sütunlarını doldurarak teklifini 

hazırlayacaktır.  

 

 

1 2 4 5 6 7 

POZ NO 

 

Tanım 

 

Birim 

 

Miktar Birim Fiyat 

(TL) 

Tutar 

(KDV DAHİL) 

(TL) 

Y.15.006/2

B 

MAKİNE İLE HER 

DERİNLİK VE HER 

GENİŞLİKTE 

YUMUŞAK VE SERT 

KÜSKÜLÜK 

KAZILMASI 

M3 412,63 

  

Y.15.010/4

B 

MAKİNE İLE 

PATLAYICI MADDE 

KULLANMADAN 

HER DERİNLİK VE 

HER GENİŞLİKTE 

YUMUŞAK KAYA 

KAZILMASI 

M3 412,63 

  

Y.15.140/0

4 

MAKİNE İLE 

TUVENAN KUM 

ÇAKIL TEMİN 

EDİLEREK MAKİNE 

İLE SERME, 

SULAMA 

SIKIŞTIRILMA 

YAPILMASI 

M3 185,99 

  

Y.16.050/1

2 

BETON 

SANTRALİNDE 

ÜRETİLEN VEYA 

SATIN ALINAN VE 

BETON 

POMPASIYLA 

BASILAN C12/15 

BASINÇ DAYANIM 

SINIFINDA BETON 

DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ 

DAHİL 

M3 22,10 

  

Y.16.050/1

5 

BETON 

SANTRALİNDE 
M3 169,67 
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ÜRETİLEN VEYA 

SATIN ALINAN VE 

BETON 

POMPASIYLA 

BASILAN C25/30 

BASINÇ DAYANIM 

SINIFINDA BETON 

DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ 

DAHİL) 

17.136 

OCAK TAŞI İLE 

BLOKAJ 

YAPILMASI 

M3 185,99 

  

Y.18.110/0

1C07 

15CM 

KALINLIĞINDAKİ 

TECHİZATSIZ 

GAZBETON DUVAR 

BLOKLARI İLE 

DUVAR YAPILMASI 

(GAZBETON 

TUTKALI İLE) (G2 

SINIFI) (2,50n/mm2 

VE 400kg/m3) 

M2 477,50 

  

18.140/D1 

SUYA VE YANGINA 

DAYANIKLI ALÇI 

DUVAR 

LEVHALARI İLE 

ÇİFT İSKELETLİ 

ASMA TAVAN 

YAPILMASI (12,5mm 

TEK KAT ALÇI 

DUVAR LEVHASI 

İLE) 

M2 295,26 

  

18.233/7 

MEVCUT AHŞAP, 

ÇELİK, 

BETONARME KİRİŞ 

VEYA AŞIKLI ÇATI 

ÜZERİNE 60mm 

POLİSTREN 

DOLGULU (Üst 

0,70mm trapezoidal , 

alt 0,50mm düz) 

ALÜMİNYUM 

LEVHALAR (EN AW 

3003 Al-Mnl Cu) İLE 

ISI YALITIMLI ÇATI 

ÖRTÜSÜ 

YAPILMASI 

M2 461,88 

  

Y.18.245/0

01 

EĞİMLİ 

ÇATILARDA, ÇATI 
M2 344,56 
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ÖRTÜSÜ ALTINA, 

MİNİMUM 1 MM 

KALINLIKTA İKİ 

YÜZÜ POLİETİLEN 

FİLM KAPLI CAM 

TÜLÜ TAŞIYICILI 

LAMİNESİZ 

POLİMER BİTÜMLÜ 

ÖRTÜ İLE SU 

YALITIMI 

YAPILMASI 

Y.18.461/0

51B 

2 MM KALINLIKTA, 

PVC ESASLI, (DÜZ 

TİP YADA SİNYAL 

TABAKALI) 

JEOMEMBRAN İLE 

SU YALITIMI 

YAPILMASI 

M2 53,63 

  

Y.19.056/0

03 

5 CM KALINLIKTA 

YÜZEYİ DÜZGÜN 

LEVHALAR (XPS - 

300 KPA BASINÇ 

DAYANIMLI) İLE 

BODRUM 

PERDELERİNDE SU 

YALITIMI ÜZERİNE 

ISI YALITIMI 

YAPILMASI 

M2 26,75 

  

Y.19.085/0

28 

200kg ÇİMENTO 

ESASLI POLİMER 

MODİFİYELİ İKİ 

BİLEŞENLİ 

KULLANIMA HAZIR 

YALITIM HARCI İLE 

FİLE TAKVİYELİ 

OLARAK, 3 KAT 

HALİNDE 2mm 

KALINLIKTA SU 

YALITIMI 

YAPILMASI 

M2 38,87 

  

Y.19.090/0

01D 

KORUND 

AGREGALI (GRİ) 

YÜZEY 

SERTLEŞTİRİCİ VE 

KÜR UYGULAMASI 

(TAZE BETONDA) 

M2 459,94 

  

Y.23.010 

NERVÜRLÜ ÇELİK 

HASIRIN YERİNE 

KONULMASI 1,500-

TN 4,84 
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3,000KG/m2 

(3,000KG/m2 DAHİL) 

Y.23.014 

Ø 8- Ø 12 MM 

NERVÜRLÜ BETON 

ÇELİK ÇUBUĞU, 

ÇUBUKLARIN 

KESİLMESİ, 

BÜKÜLMESİ VE 

YERİNE 

KONULMASI 

TN 2,23 

  

Y.23.015 

Ø 14- Ø 28 MM 

NERVÜRLÜ BETON 

ÇELİK ÇUBUĞU, 

ÇUBUKLARIN 

KESİLMESİ, 

BÜKÜLMESİ VE 

YERİNE 

KONULMASI. 

TN 6,33 

  

Y.23.176 
ÇEŞİTLİ DEMİR 

İŞLERİ YAPILMASI 
KG 1218,07 

  

23.243/21 

60x60cm EBADINDA 

0,70mm 

KALINLIĞINDA 

MİN. 20MİKRON 

ELEKTROSTATİK 

TOZ BOYALI 

(POLYESTER 

ESASLI) DELİKLİ 

ALÜMİNYUM 

PLAKADAN (EN AW 

3000 SERİSİ) 

OTURMALI SİSTEM 

ASMA TAVAN 

YAPILMASI. 

M2 134,41 

  

Y.23.244/L 

ELEKTROSTATİK 

TOZ BOYALI ISI 

YALITIMLI 

ALÜMİNYUM 

DOĞRAMA 

İMALATI 

YAPILMASI VE 

YERİNE 

KONULMASI 

KG 2001,45 

  

Y.25.003/2

8 

SATEN ALÇILI VE 

ALÇIPANEL 

YÜZEYLERE ASTAR 

UYGULANARAK İKİ 

KAT SU BAZLI 

YARIMAT 

ANTİBAKTERİYEL 

M2 1143,25 
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BOYA YAPILMASI 

(İÇ CEPHE) 

Y.25.004/0

4 

BRÜT BETON, 

SIVALI VEYA ESKİ 

BOYALI 

YÜZEYLERE, 

ASTAR 

UYGULANARAK 

SİLİKON ESASLI SU 

BAZLI BOYA 

YAPILMASI (DIŞ 

CEPHE) 

M2 808,75 

  

Y.25.116/A

10 

ÇİMENTO ESASLI 

KENDİLİĞİNDEN 

YERLEŞEN (SELF 

LEVELİNG) HARÇ 

İLE ORTALAMA 2 

MM KALINLIKTA 

ZEMİN TESVİYESİ 

YAPILMASI VE 

ÜZERİNE 2MM 

KALINLIKDA PVC 

ESASLI YER 

DÖSEME 

KAPLAMASI 

YAPILMASI 

M2 135,18 

  

Y.25.116/A

11 

ÇİMENTO ESASLI 

KENDİLİĞİNDEN 

YERLEŞEN (SELF 

LEVELİNG) HARÇ 

İLE ORTALAMA 2 

MM KALINLIKTA 

ZEMİN TESVİYESİ 

YAPILMASI VE 

ÜZERİNE 2MM 

KALINLIKDA 

ANTİSTATİK VE 

İLETKEN PVC 

ESASLI YER 

DÖSEME 

KAPLAMASI 

YAPILMASI 

M2 76,78 

  

Y.26.008/3

05A 

40x40 cm ANMA 

EBATLARINDA, 

HER TÜRLÜ RENK, 

DESEN VE YÜZEY 

ÖZELLİĞİNDE, 1. 

KALİTE, MAT 

SIRSIZ PORSELEN 

KARO İLE 3mm 

M2 141,98 
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DERZ ARALIKLI 

DÖŞEME 

KAPLAMASI 

YAPILMASI (Karo 

Yapıştırıcısı İle) 

Y.26.008/4

10B 

30x60 cm ANMA 

EBATLARINDA, 

REKTİFİYELİ HER 

TÜRLÜ RENK, 

DESEN VE YÜZEY 

ÖZELLİĞİNDE, 1. 

KALİTE, PARLAK 

SIRSIZ PORSELEN 

KARO İLE 3mm 

DERZ ARALIKLI 

DUVAR VE CEPHE 

KAPLAMASI 

YAPILMASI (Karo 

Yapıştırıcısı İle) 

M2 318,37 

  

Y.26.015/0

15 

GRANİT AGREGALI 

TERRAZO KARO İLE 

İÇ MEKAN DÖŞEME 

KAPLAMASI 

YAPILMASI 

(KIRILMA YÜKÜ 

ŞARTLARI (SINIF 3) 

YÜZEY ALANI >= 

1800CM2 

EBATLARDA VE 

KIRILMA 

DAYANIMI > 3 KN, 

HONLU VAYA 

CİLALI) 

M2 46,51 

  

Y.26.015/2

02 

GRANİT AGREGALI 

BETONDAN 

YAPILMIŞ HAZIR, 

TEÇHİZATLI, DÜZ 

MERDİVEN 

BASAMAĞI TEMİNİ 

VE YERİNE 

MONTAJI (HER 

TÜRLÜ YÜZEY 

İŞLEMLİ) 

MT 36,00 

  

Y.26.020/0

52B 

3 CM 

KALINLIĞINDA 

RENKLİ MERMER 

LEVHA İLE 

PARAPET 

YAPILMASI 

(3CMX30-40-

M 3,38 
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50CMXSERBEST 

BOY) (HONLU VE 

CİLALI HARİÇ HER 

TÜRLÜ YÜZEY 

İŞLEMLİ) 

Y.27.501/0

8 

350kg ÇİMENTO 

DOZLU HARÇLA 

TEK KAT KABA 

SIVA YAPILMASI 

M2 318,37 

  

27.525/2 

SATEN ALÇI VE 

PERLİTLİ ALÇI SIVA 

HARÇLARININ 

KARIŞIMI İLE 5mm 

KALINLIKTA 

DÜZELTME SIVASI 

YAPILMASI 

M2 295,26 

  

27.528/3 

ÇIPLAK BETON, 

İNCE SIVA, ALÇI 

SIVA VB. 

YÜZEYLERE SATEN 

ALÇI KAPLAMA 

YAPILMASI 

M2 848,00 

  

27.530/2 

HAZIR MAKİNE 

SIVASI İLE 

DUVARLARA TEK 

KAT ALÇI SIVA 

YAPILMASI (20mm 

KALINLIK) 

M2 848,00 

  

Y.27.585 

500kg ÇİMENTO 

DOZLU TESVİYE 

TABAKASI 

YAPILMASI 

M2 4,01 

  

Y.28.645/C

41 

PVC VE 

ALÜMİNYUM 

DOĞRAMAYA 

PROFİL İLE 4+4mm 

KALIKLIKTA 12mm 

ARA BOŞLUKLU 

İLK CAMI GÜNEŞ 

VE ISI KONTROL 

KAPLAMALI ÇİFT 

CAMLI PENCERE 

ÜNİTESİ 

TAKILMASI  

M2 72,65 

  

A06 

GÖMME 

MAKARALI 

SİLİNDİRLİ İÇ VE 

DIŞ KAPI KİLİDİNİN 

YERİNE TAKILMASI 

(DAR TİP) 

AD 13,00 
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A08  

KAPI KOLU VE 

AYNALARININ 

YERİNE TAKILMASI 

(KROMAJLI) 

AD 19,00 

  

A10 
MENTEŞENİN 

YERİNE TAKILMASI  
AD 57,00 

  

A12 

SÜRGÜNÜN 

YERİNE TAKILMASI 

(DÜŞEY TESPİT 

TAKIMI) 

AD 6,00 

  

A13 

STOPUN YERİNE 

TAKILMASI 

(NİKELAJLI) 

AD 13,00 

  

B18 

AYARLI MENTEŞE 

(ÇİFT) PLASTİK 

KAPLAMALININ 

YERİNE TAKILMASI 

AD 35,00 

  

C02 

İSPANYOLET 

TAKIMININ YERİNE 

TAKILMASI (KOL 

DAHİL) 180 CM'E 

KADAR, 3 

KAVRAMALI 

AD 13,00 

  

C04 

VASİSTAS 

İSPANYOLET 

TAKIMININ YERİNE 

TAKILMASI (KOL, 

MAKAS DAHİL) 

AD 5,00 

  

MSB.322 

SAHA , TRETUVAR , 

YOL , OTOPARK , 

HANGAR VE 

ATÖLYE İÇİ BETON 

KAPLAMA 

YAPILMASI (HAZIR 

BETON 

KULLANILARAK) 

M3 38,40 

  

MSB-

805/A-Y 

PASLANMAZ ÇELİK 

MERDİVEN 

KORKULUĞU VE 

KÜPEŞTESİ 

YAPILMASI 

YAPILMASI 

KG 89,70 

  

TKDK-

0001 

C25/30 HAZIR 

BETON 

KULLANILARAK 

PREFABRİK 

BETONARME 

İMALAT 

YAPILMASI 

M3 131,89 
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TKDK-

0002 

C30/37 HAZIR 

BETON 

KULLANILARAK 

PREFABRİK 

BETONARME 

İMALAT 

YAPILMASI 

M3 51,89 

  

TKDK-

0003 

TKDK-0003 C40/50 

HAZIR BETON 

KULLANILARAK 

PREFABRİK 

BETONARME 

İMALAT 

YAPILMASI 

M3 17,26 

  

ÖZEL-1 

120 DAKİKA 

DAYANIMLI PANİK 

BARLI YANGIN 

KAPISI (EI-120) 

AD 4,00 

  

ÖZEL-2 

TELESKOPİK 

FOTOSEL KAPI 

(290x220) 

AD 1,00 

  

ÖZEL-3 

AHŞAP 

GÖRÜNÜMLÜ 

KOMPOZİT 

KAPLAMA 

YAPILMASI 

M2 7,64 

  

ÖZEL-4 
GİYDİRME CEPHE 

İMALATI 
M2 32,90 

  

ÖZEL-5 

TABAN TUĞLASI 

İLE ZEMİN 

KAPLAMASI 

YAPILMASI 

M2 159,54 

  

  AG DAĞITIM 

PANOSU  
 

    

ÖBF-1 Ana dağıtım panosu  Ad 1,00   

ÖBF-2 Ups panosu  Ad 1,00   

710.100 Bakır Bara Kg 50,00   

715.1201 3x400A'e kadar Termik 

Manyetik Şalter 

Ad 1,00   

  0,6/1kV AG 

KABLOLAR 

     

791.311 3x2.5 mm² NHXMH  

kablo 

Mt 505,00   

791.425 4x10 mm² N2XH   

kablo 

Mt 15,00   

791.431 5x2.5 mm² N2XH   

kablo - trifaze priz 

Mt 270,00   

791.431/1 5x4 mm² N2XH   kablo Mt 30,00   

791.431/2 5x6 mm² N2XH   kablo Mt 165,00   
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791.627 3x50+25 N2XH FE180 

Kablo 

Mt 50,00   

791.507 1x25 mm² H07Z1 

Kablo 

Mt 50,00   

ÖBF-3 5x4 mm² N2XH FE180   

kablo 

Mt 10,00   

791.419 3x95+50 mm² N2XH Mt 30,00   

  AYDINLATMA 

ARMATÜRLERİ 

     

742.1452 45W  CLIP IN  ASMA 

TAVAN TİPİ LED 

ARMATÜR   

Ad 93,00   

742.1550 45W CLIP IN ASMA 

TAVAN TİPİ LED 

ARMATÜR (3H Kitli) 

FİYAT FARKI 

Ad 28,00   

742.1152 2x15W DOWNLIGHT 

ARAMTÜR 

Ad 60,00   

742.1600 18W HAREKET 

SENSÖRLÜ 

DOWNLIGHT 

ARAMTÜR (SENSÖR  

FİYAT FARKI ) 

Ad 17,00   

742.1152 18W  DOWNLIGHT 

ARAMTÜR  CLIP IN 

Ad 21,00   

ÖBF-4 4x80W LED 

ARMATÜR 

Ad 9,00   

742.1653 75W LED 

PROJEKTÖR (IP65) 

Ad 10,00   

  TEMEL 

TOPRAKLAMA 

TESİSATI 

     

30.4.2 65*65*7mm galvaniz 

elektrod  

Ad 12,00   

ÖBF-5 Galvaniz elektrod  

başlığı 

Ad 12,00   

ÖBF-6 Topraklama Test 

Rogarı 

Ad 1,00   

3.1.1/6 Eş Potansiyel bara ( 

30x5mm bara 50 cm 

boyunda ) 

Kg 0,67   

30.1.1 30x3,5mm Sıcak 

Daldırma Galvaniz 

Topraklama Şeridi 

Mt 200,00   

ÖBF-7 30x3,5mm Sıcak 

Daldırma Galvaniz 

Şerit-Şerit Bağlantı 

klemensi 

Ad 30,00   
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ÖBF-8 30x3,5mm Sıcak 

Daldırma Galvaniz 

Şerit-Demir Bağlantı 

klemensi 

Ad 160,00   

  YILDIRIMDAN 

KORUNMA 

TESİSATI 

     

983.102 Q20 Som Bakır Kazık  Ad 4,00   

982.101 Bina ihata iletkeni 50 

mm2 bakır tel 

Mt 50,00   

201.208 2" galvaniz boru  mt 6,00   

ÖBF-9 İndirme kroşesi ad 25,00   

983.103 İletken koruyucu 

borusu 

ad 1,00   

ÖBF-10 Test klemensi Ad 1,00   

985.105 Termokaynak eki 150 

gr.kaynak tozuna kadar 

Ad 4,00   

980.214 Aktif yakalama ucu 

ortalama uyarım yolu 

l=60 mt 

ad 1,00   

  GALVANİZ KABLO 

KANALLARI  

     

782.101 400x60x1,2 mm  Sıcak 

Daldırma kablo 

Taşıyıcısı  

(Askı elemanları, ek 

elemanları, tüm montaj 

aksesuarları dahil 

komple) 

kg 98,90   

782.101 300x60x1,2 mm  Sıcak 

Daldırma kablo 

Taşıyıcısı  

(Askı elemanları, ek 

elemanları, tüm montaj 

aksesuarları dahil 

komple) 

kg 80,41   

782.101 200x60x1,2 mm  Sıcak 

Daldırma kablo 

Taşıyıcısı  

(Askı elemanları, ek 

elemanları, tüm montaj 

aksesuarları dahil 

komple) 

kg 322,01   

782.101 100x60x1 mm  Sıcak 

Daldırma kablo 

Taşıyıcısı   

(Askı elemanları, ek 

elemanları, tüm montaj 

aksesuarları dahil 

komple) 

kg 492,72   
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782.101 400mm h:60mm Sıcak 

Daldırma Galvaniz 

Kablo merdiveni 

kg 35,95   

782.101 400mm  Sıcak 

Daldırma Galvaniz 

Kanal Kapağı 

kg 41,43   

782.101 300mm h:60mm Sıcak 

Daldırma Galvaniz 

Kablo merdiveni 

kg 33,01   

782.101 300mm  Sıcak 

Daldırma Galvaniz 

Kanal Kapağı 

kg 36,09   

782.101 200mm h:60mm Sıcak 

Daldırma Galvaniz 

Kablo merdiveni 

kg 40,10   

782.101 200mm  Sıcak 

Daldırma Galvaniz 

Kanal Kapağı 

kg 27,09   

  YANGIN ALARM 

SİSTEMİ 

     

833.211 Yangın ihbar santrali 2 

bölge  

Ad 1,00   

830.106 Optik duman dedektörü  Ad 22,00   

832.109 Kombine  duman 

dedektörü  

Ad 2,00   

832.108 Paralel ihbar lambası  Ad 11,00   

830.103 Buton Ad 2,00   

833.592 Dahili tip flaşörlü 

elektronik yangın ihbar 

sireni 

Ad 2,00   

833.653 Acil Durum 

Aydınlatma  Armatürü  

Ad 4,00   

791.614 2*1,5 N2XH Fe180 

kablo 

Mt 50,00   

880.2001 1x2x0,8+0,8 mm² 

JH(St)H  kablo 

Mt 280,00   

  SORTİLER      

794.101 Tekli sorti ad 8,00   

794.102 Komütatör sorti ad 6,00   

794.103 Vaevien sorti  ad 6,00   

794.104 Paralel sorti ad 137,00   

796.103 Priz sorti  ad 92,00   

796.103 Ups priz sorti ad 68,00   

815.101 Telefon sorti ad 16,00   

815.101 Data sorti ad 28,00   

ÖBF-11 Anahtarsız sorti ad 19,00   

ÖBF-12 İkili çerçeve  ad 1,00   

ÖBF-13 üçlü çerçeve  ad 3,00   

ÖBF-14 Dörtlü çerçeve  ad 6,00   
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ÖBF-15 Beşli çerçeve  ad 1,00   

ÖBF-16 Altılı çerçeve ad 25,00   

792.207 Trifaze priz ad 9,00   

796.103 Etanj priz sorti ad 6,00   

  
YARIM AYAK 

LAVABO (55 x 45 ) 
    

  

071-112 Yarım Ayak Lavabo  Adet 4,00   

089-1507 Lavabo Bataryası  Adet 4,00   

089-1103 Filtreli Ara Musluk  Adet 4,00   

089-701 Lavabo Sifonu Adet 4,00   

  
ENGELLİ 

LAVABOSU 50x60cm  
    

  

071-116 
Bedensel Engelli 

Lavabo  
Adet 1,00 

  

089-1507 Lavabo Bataryası  Adet 1,00   

089-1103 Filtreli Ara Musluk  Adet 1,00   

089-701 Lavabo Sifonu Adet 1,00   

79.800 

GÖMME 

REZERVUARLI 

ALAFRANGA HELA 

VE TESİSATI 

Adet 4,00 

  

  Asma Klozet        

  Klozet Kapağı        

  Gömme Rezervuar       

  
Gömme Rezervuar 

Kumanda Paneli  
    

  

  Stop Valf       

79.200 

GÖMME 

REZERVUARLI 

ENGELLI 

ALAFRANGA HELA 

VE TESİSATI 

Adet 1,00 

  

  Asma Klozet        

  Klozet Kapağı        

  Gömme Rezervuar       

  
Gömme Rezervuar 

Kumanda Paneli  
    

  

  Engelli Tutunma Barı       

  Stop Valf       

  DUŞ TESİSATI        

87.101 Duş Teknesi Adet 2,00   

86.301 Duş bataryası ve seti  Adet 2,00   

  
HAREKETLİ 

TUTUNMA BARI 
    

  

911.000 Hareketli tutunma barı Adet 1,00   

  HAREKETLİ AYNA        

251.041.00

3 

Bedensel Engelliler 

için hareketli ayna. 
Adet 1,00 
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251.352.00

2 

TUVALET 

KAĞITLIĞI  
Adet 5,00 

  

  Tuvalet Kağıtlığı        

251.352.00

2 

KAĞIT HAVLU 

DİSPENSERİ  
Adet 5,00 

  

  Kağıt Havluluk       

251.351.10

2 
SIVI SABUNLUK     

  

  
Paslanmaz çelik 

duvardan  
Adet 5,00 

  

  AYNA        

251.041.00

2 
60*40 cm  Adet 4,00 

  

251.754.30

6 

ELEKTRİKLİ 

TERMOSİFON 
    

  

  
80 lt kapasiteli 

elektrikli termosifon 
Adet 2,00 

  

251.601.10

2 

KULLANMA SUYU 

HİDROFORU (1 

Asıl+1 Yedek ) 

Grup 1,00 

  

  

Aşağıdaki özelliklerde, 

dik milli, paslanmaz 

çarklı ve gövdeli 

kullanma suyu 

hidroforu 

    

  

  Debi   :  2 x 5 m³/h       

  Basınç: 45 mSS       

252.552.00

9 
Tank Hacmi   : 500 litre Adet 1,00 

  

251.501.32

4 

GALVANİZ 

MODÜLER SU 

DEPOSU 

Adet 1,00 

  

  100 m³       

252.642.11

3 

MANYETİK SU 

DEPOSU SEVİYE 

GÖSTERGESİ 

Adet 1,00 

  

  

Paslanmaz çelik, 

plastik manyetik disk, 

PN 16, kontak 

alınabilir tip, panosu ve 

sezgi elemanı ile 

birlikte manyetik 

seviye göstergesi. 

    

  

  

FLATÖRLÜ 

OTOMATİK SEVİYE 

KONTROL VANASI 

    

  

  

Aşağıdaki çaplarda 

flatörlü otomatik 

seviye kontrol vanası  
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253.209.20

1 
2" Adet 2,00 

  

251.381.03

2 
YER SÜZGECİ Adet 8,00 

  

  

Ø50 mm alttan çıkışlı, 

susuz koku önleyicili, 

115x115 mm 

paslanmaz çelik 

ızgaralı yer süzgeci. 

    

  

  
HAVALANDIRMA 

BORU VE ŞAPKASI 
    

  

253.122.10

2 
Ø 100 mm. Adet 1,00 

  

  PPRC BORU       

  
Aşağıdaki çaplarda 

pprc borular 
    

  

253.052.10

2 
Ø25  m 53,00 

  

253.052.10

3 
Ø32 m 8,00 

  

253.052.10

4 
Ø40 m 57,00 

  

  Boru ekleme parçaları   45%   

  
KOMPOZİT PPRC 

BORU 
    

  

  
Aşağıdaki çaplarda 

kompoziit pprc borular 
    

  

253.052.10

2 
Ø25  m 10,00 

  

  Boru ekleme parçaları   %45   

  
PVC PİS SU 

BORULARI 
    

  

253.056.10

1 
Ø 50 mm m 12,00 

  

253.056.10

2 
Ø 70 mm m 14,00 

  

253.056.10

3 
Ø 100 mm m 31,00 

  

  Boru ekleme parçaları    30%   

  
PVC YAĞMUR 

SUYU BORULARI 
    

  

253.056.10

3 
Ø 100 mm m 36,00 

  

  Boru ekleme parçaları    25%   

  
PE BORULAR / PE 

PIPE - PN10 
    

  

253.057.10

2 
Ø40 mm. m 65,00 
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253.059.00

3 

Boru Montaj Malzeme 

Bedeli 
  10% 

  

  
DİKİŞLİ GALVANİZ 

BORULAR 
    

  

  
Aşağıdaki çaplarda 

galvaniz dikişli borular 
    

  

25.300.140

2 
¾" m 10,00 

  

25.300.140

3 
1" m 12,00 

  

25.300.140

4 
1¼" m 24,00 

  

25.300.140

5 
1½" m 24,00 

  

  
Boru Montaj Malzeme 

Bedeli 
  30% 

  

  
DİŞLİ KÜRESEL 

VANALAR - PN16 
    

  

253.202.10

3 
¾" Adet 10,00 

  

253.202.10

3 
1" Adet 36,00 

  

253.202.10

4 
1¼" Adet 5,00 

  

253.202.10

5 
1½" Adet 5,00 

  

253.202.10

6 
2" Adet 5,00 

  

  
PİRİNÇ PİSLİK 

TUTUCU - PN16 
    

  

253.251.10

2 
¾" Adet 10,00 

  

253.251.10

3 
1" Adet 12,00 

  

253.251.10

4 
1¼" Adet 12,00 

  

  HAVALIK BORUSU       

  3.2 mm kalınlıklı       

253.056.10

3 
Ø100 mm m 12,00 

  

  ÇEK VALF       

  

Aşağıdaki çaplarda 

PN16, paslanmaz 

klapeli çekvanalar  

    

  

257.154.20

3 
1¼" Adet 3,00 

  

  SU SAYACI       
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Aşağıdaki çaplarda 

dişli-flanşlı soğuk su 

sayaçları(Pulse çıkışlı) 

    

  

251.421.10

2 
1" Adet 1,00 

  

  MANOMETRE        

252.502.30

4 

Gliserinli, 0-10 bar, 

½"alttan çıkışlı, Ø100 

mm. 

Adet 4,00 

  

155.501.20

2 
KAYNAKLI İMALAT  kg 500,00 

  

  

Montaj ve borulama 

işleri için 

gerekebilecek her türlü 

support ve kaidelerin 

imalatlarının 

yapılması, imalata 

mütAdetkip iki kat 

antipas boya ile 

boyanması. 

    

  

  SPLIT KLİMA       

254.902.10

3 

TİP-2 (Tek Yöne 

Üflemeli Duvar Tipi) 
Adet 2,00 

  

  
Soğutma kapasitesi : 

2.8 kW 
    

  

  VRF İÇ ÜNİTELER       

254.902.10

4 

TİP-1 (Tek Yöne 

Üflemeli Duvar Tipi) 
Adet 4,00 

  

  
Soğutma kapasitesi : 

3.6 kW 
    

  

254.902.20

4 

TİP-3 (Dört Yöne 

Üflemeli Kaset Tipi) 
Adet 5,00 

  

  
Soğutma kapasitesi : 

3.6 kW 
    

  

254.902.20

5 

TİP-4 (Dört Yöne 

Üflemeli Kaset Tipi) 
Adet 5,00 

  

  
Soğutma kapasitesi : 

5.6 kW 
    

  

  
VRF DIŞ ÜNİTESİ 

(HEAT PUMP) 
    

  

  

Aşağıdaki soğutma 

yüklerini 

karşılayabilecek 

kapasitede VRF dış 

ünitesi 

    

  

254.901.10

1 
8 HP Adet 1,00 

  

254.901.10

4 
14 HP Adet 1,00 
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254.905.10

2 

KABLOSUZ 

UZAKTAN 

KUMANDA 

Adet 14,00 

  

  
BAĞLANTI 

ELEMANI 
    

  

254.908.20

1 
JOİNT (0-25 kW ) Adet 22,00 

  

  
BAKIR 

BORULAMA 
    

  

254.908.10

2 

Bakır boru grubu 

Ø9,52 3/8" (13 mm 

izo.) 

m 123,00 

  

254.908.10

3 

Bakır boru grubu 

Ø12,70 1/2"(13 mm 

izo.) 

m 20,00 

  

254908104 

Bakır boru grubu 

Ø15,88 5/8"(13 mm 

izo.) 

m 120,00 

  

25.490.810

5 

Bakır boru grubu 

Ø19,05 3/4"(13 mm 

izo.) 

m 9,00 

  

25.490.810

6 

Bakır boru grubu 

Ø22,22 7/8"(13 mm 

izo.) 

m 13,00 

  

254.908.10

8 

Bakır boru grubu 

Ø28,58 1 1/8"(13 mm 

izo.) 

m 7,00 

  

  

Bakır Boru Montaj 

Malzeme ve Azot Gazı 

Testi Bedeli 

  20% 

  

  
U-PVC DRENAJ 

BORULARI 
    

  

253.051.10

3 
Ø 32 mm (9 mm izo.) m 44,00 

  

253.051.10

4 
Ø 40 mm (9 mm izo.) m 29,00 

  

253.051.10

5 
Ø 50 mm (9 mm izo.) m 10,00 

  

  
Bakır Boru Montaj 

Malzeme Bedeli 
  30% 

  

ÖZEL 

POZ-1 

YANGIN POMPA 

GRUBU  
Grup 1,00 

  

  NFPA 20 'ye uygun        

  
Elektrikli Yangın 

Pompası … 1 Adet 
    

  

  Debi     : 91 m³/h       

  Basınç  : 10 bar       

  
Dizel Yangın 

Pompası… 1 Adet 
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  Debi     : 91 m³/h       

  Basınç  : 10 bar       

  
Jokey Pompa…..1 

Adet 
    

  

  NFPA 20'ye uygun       

  Debi     : 0.91 m³/h       

  Basınç  : 10 bar       

  

RELİF VANA 

(BASINÇ 

RAHATLATMA ) 

    

  

254.523.00

0 
3" Adet 1,00 

  

  
YÜKSELEN MİLLİ 

VANA (YİVLİ ) 
    

  

257.154.10

6 
Flanşlı tip, 5" Adet 4,00 

  

257.154.10

1 
Dişli tip, 1 1/4" Adet 1,00 

  

257.152.00

3 

İZLEME 

ANAHTARI  
Adet 5,00 

  

  

İZLENEBİLİR 

KELEBEK VANA 

(YİVLİ ) 

    

  

257.153.10

3 
2½" Adet 3,00 

  

257.153.10

5 
4" Adet 3,00 

  

257.153.10

6 
5" Adet 2,00 

  

257.051.10

3 
SPRINKLER Adet 48,00 

  

  
Pendent Sprinkler 1/2", 

68°C - K80 
    

  

257.001.20

3 

BİNA İÇİ YANGIN 

DOLABI 
Adet 2,00 

  

  

1 Adet 6 kg kuru tozlu 

yangın söndürme tüpü 

ile birlikte, 2" stop 

vana, pirinç gövde DIN 

14461 alüminyum storz 

tip rakorlu. 30 m. 

Kırılmaz hortumlu 

Gömme tip Cam 

Kapaklı yangın dolabı. 

    

  

  
ISLAK ALARM 

VANA SİSTEMİ 
    

  

257.151.20

1 
Islak Alarm Vanası-3" Adet 1,00 
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257.152.00

1 
Su Motorlu gong Adet 1,00 

  

257.152.00

2 
Geciktirme Hücresi Adet 1,00 

  

25.715.200

3 
Alarm Basınç Anahtarı Adet 1,00 

  

  AKIŞ ANAHTARI       

257.154.30

7 
4" Adet 1,00 

  

  ÇEK VANA       

257.154.20

1 
1" Adet 1,00 

  

257.154.20

7 
4" Adet 1,00 

  

  KÜRESEL VANA       

253.202.10

6 
2" Adet 5,00 

  

  
METAL KÖRÜKLÜ 

KOMPANSATÖR 
    

  

253.301.20

6 
5" Adet 4,00 

  

  

İTFAİYE 

BAĞLANTI AĞZI 

GRUBU 

    

  

257.121.00

0 

İtfaiye Bağlantı Ağzı - 

4"x2½"x2½" 
Adet 1,00 

  

257.121.10

1 
Damlatma Vanası Adet 1,00 

  

257.121.10

2 
Arka Plakası Adet 1,00 

  

257.121.10

3 
İtfaiye Bilgi Levhası Adet 1,00 

  

  
TEST&DRENAJ 

VANASI 
    

  

257.151.10

4 
2" Adet 1,00 

  

  SİYAH BORULAR       

253.001.10

3 
1" m 91,00 

  

253.001.10

4 
1¼" m 24,00 

  

253.001.10

5 
1½" m 9,00 

  

253.001.10

6 
2" m 7,00 

  

253.001.10

7 
2½" m 35,00 

  

25.300.110

8 
3" m 15,00 
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25.300.110

9 
4" m 20,00 

  

25.300.111

0 
5" m 10,00 

  

  

Yivli Boru Bağlantı 

Elemanları ( Kaplin, 

Mekanik Te,Sprinkler 

Te) 2 1/2 " ve daha 

büyük çaplar için 

  50% 

  

  

Yivli Boru Fittingsleri 

(Yivli Dirsek, Yivli 

Te,Yivli Redüksüyon) 

2 1/2 " ve daha büyük 

çaplar için 

  30% 

  

  

Dişli Boru Bağlantı 

Fittingsleri (2" ve daha 

küçük çaplar için) 

  30% 

  

  
HDPE BORULAR - 

PE100 - PN16 
    

  

36.02136 Ø110 mm. m 25,00   

  
Boru Montaj Malzeme 

Bedeli 
  25% 

  

   KOLLEKTÖR       

253.001.11

1 
8" m 6,00 

  

  Kollektör Ağzı        

25.170.120

1 
½" Adet 2,00 

  

25.170.120

3 
1" Adet 1,00 

  

25.170.120

4 
1¼" Adet 1,00 

  

25.170.120

5 
2" Adet 2,00 

  

25.170.120

8 
3" Adet 2,00 

  

25.170.121

0 
5" Adet 3,00 

  

252.502.30

4 
MANOMETRE Adet 4,00 

  

  

Gliserinli, 0-10 bar, 

½"alttan çıkışlı, Ø100 

mm. 

    

  

  BORU BOYANMASI        

  Antipas ile boyanması. m     

253.651.10

1 
1" m 91,00 

  

253.651.10

1 
1¼" m 24,00 
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253.651.10

1 
1½" m 9,00 

  

253.651.10

2 
2" m 7,00 

  

253.651.10

2 
2½" m 35,00 

  

253.651.10

2 
3" m 15,00 

  

253.651.10

3 
4" m 20,00 

  

253.651.10

3 
5" m 10,00 

  

  

Yangın borularının 2 

kat kırmızı yağlı boya 

ile boyanması. 

m   

  

253.651.20

1 
1" m 91,00 

  

253.651.20

1 
1¼" m 24,00 

  

253.651.20

1 
1½" m 9,00 

  

253.651.20

2 
2" m 7,00 

  

253.651.20

2 
2½" m 35,00 

  

253.651.20

2 
3" m 15,00 

  

253.651.20

3 
4" m 20,00 

  

253.651.20

3 
5" m 10,00 

  

155.501.20

2 

KAYNAKLI 

İMALAT  
kg 500,00 

  

  

Montaj ve borulama 

işleri için 

gerekebilecek her türlü 

support ve kaidelerin 

imalatlarının 

yapılması, imalata 

müteakip iki kat antipas 

boya ile boyanması. 

    

  

  

KORUGE YAĞMUR 

SUYU DRENAJ 

BORUSU- SN8  

    

  

104.501.15

1 
Ø 150 mm m 12,00 

  

104.501.15

2 
Ø 200 mm m 7,00 
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104.501.15

3 
Ø 250 mm m 120,00 

  

  
Boru Montaj Malzeme 

Bedeli 
  30% 

  

  
KOMPOZİT 

KAPAKLI RÖGAR 
    

  

104.801.48

1 

50x50x6 cm 

Ebatlarında Olacak 
AD 11,00 

  

  KAZI-DOLGU       

151.201.00

1 

Makine ile yumuşak ve 

sert toprak kazılması  
m³ 139,00 

  

  

4.1. YAĞMUR SUYU 

DRENAJ TESİSATI 

TOPLAMI 

    

  

          

  
4.2. ATIK SU 

TESİSATI 
    

  

  
KORUGE ATIK SU 

BORUSU- SN8  
    

  

104.501.15

1 
Ø 150 mm m 113,00 

  

  
Boru Montaj Malzeme 

Bedeli 
  30% 

  

104.801.48

1 

KOMPOZİT 

KAPAKLI RÖGAR 
    

  

  
50x50x6 cm 

Ebatlarında Olacak 
AD 9 

  

151.201.00

1 
KAZI-DOLGU     

  

  
Makine ile yumuşak ve 

sert toprak kazılması  
m³ 113,00 

  

Ara Toplam  

Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar)  

Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazı ile)  

* KDV muafiyeti durumunda doldurulmayacaktır. 

 

İsteklinin Kaşesi 

  Yetkili İmza 

 

 

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:  

a) Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli 

olacaktır.  

b) Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda 

belirtilen birim oran geçerli olacaktır.  
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MALİ KİMLİK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a) 

 
MALİ KİMLİK

HESAP SAHİBİ

ADI

ADRESİ

KASABA/ŞEHİR POSTA KODU

ÜLKE KDV SİCİL NO

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ

TELEFON FAKS

E - POSTA

BANKA

BANKA ADI

ŞUBE ADRESİ

KASABA/ŞEHİR POSTA KODU

ÜLKE

HESAP NO

IBAN 

NOTLAR :

BANKANIN KAŞESİ + BANKA TEMSİLCİSİNİN İMZASI: TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:

(Her ikisi de gereklidir) (Gereklidir)
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TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b) 

GERÇEK KİŞİ 

 

SOYADI                     

  

İLK İSİM                     

  

2.  İSİM                     

  

3. İSİM                     

 

RESMİ ADRESİ 

 

 

                    

 

                    

 

                    

 

POSTA KODU        POSTA KUTUSU       

 

ŞEHİR                   

 

ÜLKE                   

 

T.C. KİMLİK NUMARASI             

 

VERGİ NUMARASI             

 

VERGİ DAİRESİ                   

 

KİMLİK BELGESİ TÜRÜ: NÜFUS KAĞIDI  EHLİYET  PASAPORT  

KİMLİK BELGESİ 

NO: 

                  

 

 

DOĞUM TARİHİ           

 G G  A Y  Y Y Y Y 

 

DOĞUM YERİ- İL                   

 

DOĞUM YERİ- ÜLKE                   

 

TELEFON                

 

FAKS                

 

E-POSTA                     

 

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE 

VERİLMELİDİR. 

 

TARİH VE İMZA 
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TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b) 

KAMU KURUM/KURULUŞLARI 

TÜRÜ                         

 

STK (Sivil Toplum Kuruluşu) EVET   HAYIR   

 

İSİM(LER) 

 

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

KISALTMA           

 

RESMİ ADRESİ 

 

 

                    

 

                    

 

                    

 

POSTA KODU        POSTA KUTUSU       

 

ŞEHİR                   

 

ÜLKE                   

 

VERGİ NUMARASI             

 

KAYIT YERİ             

 

KAYIT TARİHİ           

 G G  A Y  Y Y Y Y 

 

KAYIT NUMARASI               

 

TELEFON                

 

FAKS                

 

E-POSTA                     

 

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir: 

❑ tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası 

❑ eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman 

 

TARİH  DAMGA 

 

YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ 

 

İMZA 
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TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b) 

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR 

TÜRÜ                         

 

STK (Sivil Toplum Kuruluşu) EVET   HAYIR   

 

İSİM(LER) 

 

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

KISALTMA           

 

GENEL MERKEZ 

RESMİ ADRESİ 

 

 

                    

 

                    

 

                    

 

POSTA KODU        POSTA KUTUSU       

 

ŞEHİR                   

 

ÜLKE                   

 

VERGİ NUMARASI             

 

KAYIT YERİ             

 

KAYIT TARİHİ           

 G G  A Y  Y Y Y Y 

 

KAYIT NUMARASI               

 

TELEFON                

 

FAKS                

 

E-POSTA                     

 

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR: 

❑ SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI 

GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.) 

❑ YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR 

KOPYASI 

 

 

TARİH VE İMZA 
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KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ                                                                                  Söz. Ek -5c 

 

ÖZGEÇMİŞ 

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek) 

Sözleşmede önerilen pozisyon: 

1. Soyadı:  

2. Adı:     

3.  Doğum yeri ve tarihi:  

4. Tabiyeti:       

5. Medeni durumu:       

 Adres (telefon/faks/e-posta): 

6.  Eğitim: 

Eğitim Kurumları:  

Tarih: 

 (ay/yıl) tarihinden 

(ay/yıl) tarihine kadar 

 

Derece:  

 

7.  Yabancı Dil 

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi): 

Dil Okuma Konuşma Yazma 

    

 

8. Mesleki kurumlara üyeliği: 

9. Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):  

10. Mevcut pozisyon: 

11. Mesleki deneyim süresi: 

12. Kilit özellikleri: 

13. Bölgesel deneyimi: 

 

Ülke/Bölge/Şehir Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) 

tarihine kadar) 

Projenin adı ve kısa tanımı 

   

   

 

14. Mesleki deneyim: 

 

Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar  

Yer  

Şirket/kurum  

Pozisyon  

İş tanımı  

 

15. Diğerleri: 

15a. Yayınlar ve seminerler: 

15b. Referanslar: 

 

İmza .................................................... 

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) 

 

Tarih ............................................
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TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN                                                                       Söz. Ek-5d 

 

(Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise) 

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar: 

 

 AÇIKLAMA 

(tip/marka/model) 

Güç/ 

kapasite 

Ünite 

sayısı 

Yaş 

(yıl) 

Kendi mülkiyeti (KM) 

veya kira (K)/ ve 

mülkiyet yüzdesi 

Menşei 

(ülke) 

Cari yaklaşık 

değeri 

(TL) 

A) İNŞAAT TESİSİ / 

EKİPMANLAR 

      

     /   

     /   

     /   

     /   

B) ARAÇLAR VE 

KAMYONLAR 

   /   

     /   

        

     /   

     /   

C) DİĞER TESİSLER    /   

     /   

        

        

     /   

     /   

 

İmza .................................................... 

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) 

 

Tarih ............................................ 
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ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ                                                       Söz. Ek-5e 

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.) 

1 Adı .................................................................................... .. 

2 Yönetim kurulunun adresi .................................................. 

 ..................................................................................................  

 Teleks .......................................................... 

 Telefon .........................Faks ..................................E-posta ..... 

3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan 

ortak girişim / konsorsiyumlar için) 

 Ofis adresi ........................................................................... 

 ..................................................................................................  

 Teleks .......................................................... 

 Telefon ..............................Faks ......................................... 

4 Ortakların isimleri 

 i) ..............................................................................................  

 ii) ..............................................................................................  

 iii) .............................................................................................. 

 vb. ............................................................................................  

5 Lider ortağın adı 

 .................................................................................................. 

 ..................................................................................................  

6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma 

 i) İmza tarihi: ................................................................ 

 ii) Yeri: ...................................................................................  

 iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi 

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş 

bölümü (% olarak)  

 ..................................................................................................  

 .................................................................................................. 

 ..................................................................................................  

 ............................................................................................ ...... 

 ..................................................................................................  

 

 

İmza .............................../ ………………………/ …………………………./ ………………………... 

(İstekliler adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) 

 

Tarih ........................................... 
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Söz. Ek-5f 

 

PERSONEL İSTİHDAMI TAAHHÜT BELGESİ 

Proje başladıktan sonra en az 1 yıldır firma bünyesinde çalışan ve en az 5 yıl tecrübeli bir İnşaat Mühendisi 

istihdam edeceğimi ve proje tamamlanana kadar iş yerinde bulunduracağımı  taahhüt ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımla, 

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası> 

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı > 
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Bölüm C: Diğer Bilgiler 
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<Sözleşme Makamının anteti> 

 

Kısa Liste 

 

<İhale konusu>, <İlçe/İzmir>, Türkiye 

 

<“Pazarlık Usulü” uygulanacak ihalelerde Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacak inceleme ve araştırma 

sonucunda, teklif sunmak üzere davet edilecek adayların yer aldığı listedir. Davet mektubuna eklenerek adayların 

kimlerle yarışacağını bilmeleri sağlanacaktır.> 

 

 

 

        Kısa listede yer alan adayların adları: < Alfabetik, sıralanmış liste > 

 

Sıra No Adayın Ticari Ünvanı İletişim Bilgileri 

1   

2   

3   

4   

5   

   

   

 

        (Not: İhalenin geçerli olması için en az 5 adayın belirlenmesi gerekmektedir) 

 

 

 

 

 

Kısa liste, Sözleşme Makamının onayına istinaden Komitemiz tarafından adayların; teknik yeterlikleri ve satın 

alma konusu iş sektöründe ticari geçmişi ve itibarları, faaliyet alanı itibariyle ihale konusu benzer işlerde teknik 

yeterliği, iş bitirme belgeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

 

 

Değerlendirme Komitesi 

 

 

Başkan   Üye   Üye 

İmza   İmza   İmza 
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Bölüm D: Teklif Sunum Formu 
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Bölüm D. Teklif Sunum Formu 

 

 

 

< İsteklinin Anteti> 

 

Referans: < her bir ihale davet mektubu için> 

Sözleşme adı: < Sözleşme başlığı >  Lot başlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise> 

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken 

diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır. 

❑ İSTEKLİNİN KİMLİĞİ 

 

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i 

 

❑ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için) 

Adı Soyadı  

Firma Adı  

Adres  

Telefon  

Faks  

e-mail  

❑ BEYANNAME(LER) 

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı 

beyannameyi teslim etmelidir.  

❑ TAAHHÜTNAME 

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan 

ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında 

belirlenen yapım işini üstlenmeyi  Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla 

teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz. 

1 Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri  

2 Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri 

3 Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için) 

4 Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için) 

5 Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer 

alımlar için) 

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler 

dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez. 
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6 İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere) 

7 Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için) 

8 İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş 

mali kimlik formu  

9 Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu  

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.   

 

İstekli adına.  

 

Adı Soyadı  

İmza  

Tarih  
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Beyanname Formatı 

 

(Teklif Sunum Formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı) 

 

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır> 

 

 

<Tarih> 

<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi> 

Referansınız: < Davet tarihi> 

 

Sayın Yetkili, 

 

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI 

 

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak,  

 

1. İşbu teklifi bu ihale için Lütfen Seçiniz olarak sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil 

ve formda katılımcı olmadığımızı; 

2. İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil 

olmadığımızı; 

3. İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı 

ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da 

potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;                    

• Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi 

sağladığımızı;  

• Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda 

herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve 

• Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da 

Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını 

kabul ettiğimizi, 

beyan ederiz. 

 

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından 

herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki 

belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.  

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik 

durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.  

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi 

vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz. 

Saygılarımla 

 

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası> 

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı > 
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ORTAKLIK DURUM BEYANNAMESİ 

 

 

…………………………….……………… İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA 

    

 

 

 

 

 Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır.6 

 

 

 Aşağıda ad soyadı/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak 

[olduğumu/olduğumuzu] ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

[olduğumu/olduğumuzu] beyan [ediyorum/ediyoruz]. 3
 

 

 

ORTAKLIK/HİSSE BEYANI 

 

 

Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum /ediyoruz]. 

 

 

 

 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

Ad SOYAD/Unvan (Kaşe) 

İmza7 

 
6 Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut olmaması halinde sadece bu kısma ait kutucuk işaretlenecektir. 
7 Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) 

halinde, beyanname her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. 
3 Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut ise, sadece bu kutucuk işaretlenecek, ortaklık/hisse durumuna göre tablo 

doldurulacaktır. 

Ad Soyadı/Unvanı  

Ortaklık/Hisse Oranı  

Vergi Mükellefiyet No  

Ticaret/Sanayi/Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No  

Adresi  

Posta Kodu  

İl/İlçe  

Tel – Fax  

Elektronik Posta Adresi  

İnternet Adresi  
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İhale Dosyası Teslim Belgesi Örneği 

Proje Referans Numarası :  

İhale Adı    : ……… Mal Alımı/Hizmet Alımı/Yapım İşi İhalesi 

İhale Tarihi / Saati  :…../…../….. saat…/…. 

Dosya Teslimi için son tarih ve saat: …../…../…..  saat ….:…   

 

Teslim Alanın Ticaret Unvanı  

Teslim Alan Yetkilinin Adı Soyadı 

 

 

Adresi 

 

 

Faks Numarası  

Elektronik Posta Adresi  

Teslim Tarihi / Saati  

Doküman Bedeli (Varsa) Tahsil 

Edildiğine İlişkin Belgenin Tarihi ve 

No’su 

 

Açıklama (Varsa)   

 

…..Mal Alımı/Hizmet Alımı/Yapım İşi İhalesine ilişkin olarak dokümanı oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı taraflarca kontrol edilmiş ve tamamı aslına uygun olarak 

1 (bir) nüsha halinde [teslim edilmiştir. / iadeli taahhütlü mektup / acele posta / kargo/e-posta ile 

gönderilmiştir.] 

Bu belgenin bir nüshası da doküman alana [verilmiştir / gönderilmiştir] 

 

İhale dokümanı; 

 

• SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu 

• SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu 

• SR EK 3: Teklif Dosyası 

o Bölüm A: İsteklilere Talimatlar  

o Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri 

▪ Söz. Ek-1: Genel Koşullar 

▪ Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

▪ Söz. Ek-3: Teknik Teklif 

▪ Söz. Ek-4: Mali Teklif 

▪ Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler 

o Bölüm C: Diğer Bilgiler 

o Bölüm D: Teklif Sunum Formu 

• Ekler – Matbu Formlar 

 

 İhale sürecinde idare tarafından yukarıda belirtilen elektronik posta adresine/faks numarasına bildirim 

yapılmasını kabul ediyorum. 

 

Dosyayı Teslim Eden       Dosyayı Teslim Alan* 

 

İmza:         İmza: 
*Dosyanın posta/kargo/e-posta yolu ile gönderilmesi halinde “İhale Dosyası Teslim Belgesi”nin imzalı nüshasının fotokopisi/taranmış nüshası 

dosya kapsamında “teslim alana” iletilir. “Teslim alan” bu belgeyi imzalayarak ihale dosyası teknik teklif zarfına eklemelidir.  
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Teklif Alındı Belgesi Örneği 

 

 

<Sözleşme Makamı> 

<İhale konusu> konulu hizmet alımı ihalesi kapsamında < teklif verenin unvanı > 

tarafından verilen teklif, <tarih> tarihinde ve saat <saat> ‘ de teslim alınmış ve < teklif 

numarası > no.lu teklif olarak telif listesine kaydedilmiştir. 

 

Sözleşme Makamı adına  

Teslim alanın adı soyadı 

              İmzası 

 

 

Not: Sözleşme Makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve teklif 

sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir. 
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Değerlendirme Komitesi Tayini 

 

(Proje Adı) 

 

 

 

İHALE NO: 

TEKLİFE DAVET TARİHİ: 

İHALE KAPSAMI:  < ……….. Mal Alımı / Hizmet Alımı / Yapım İşi’nin gerçekleştirilmesi> 

UYGULANAN PROSEDÜR: <Pazarlık Usulü / Açık İhale Usulü> 

 

 

Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soy ad ve 

görevleri belirtilen kişilerden oluşan Değerlendirme Komitesi tayin edilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gözlemci olarak katılımları için <Ajans / diğer> uzman(lar)ı davet edilmiştir. 

 

 

 Adı Soyadı Görevi / Mesleği 

Başkan Üye   

Üye   

Üye   

Üye   

Üye   

 

Tarih: ____________________ 

 

 

 

Sözleşme Makamı  

Yetkilisi 

 

 

_________________________ 

İmza 

 

 

 

<Not: Mal Alımı ve Hizmet Alımı ihalelerinde, birisi başkan ve hepsi eşit oy hakkına sahip olmak üzere en az üç 

kişiden, Yapım İşleri ihalelerinde ise en az beş kişiden oluşan bir Değerlendirme Komitesi tayin edilmelidir. Bu 

belge Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.> 
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Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı8 

 

İhale referansı:____________________ 

 
Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine katılmayı 

kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, 

değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik, 

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler 

ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım.  

 

Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim.  

 

Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım9,10.  Bildiğim ve 

inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve 

geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya koşul 

mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var olması 

veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme sürecine 

katılımıma derhal son vereceğim.  

 

Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da alt yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı 

beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak 

durumum olmadığını beyan ederim.      

 

Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen 

veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri 

herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi 

veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum.  

 

Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir 

çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir.  

 

İsim  

İmza  

Tarih   

 

 
8 Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme 

komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dâhil olmak üzere) 
9  Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının 

dikkate alınması  

10  İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri 

veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar.  
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Teklif Açılış Tutanağı 

…./…./20... 

 

 

<Proje Sözleşme Kodu> nolu  <Proje Adı> başlıklı proje kapsamında <İhale Tarihi> tarihinde 

gerçekleştirilen <ihale adı/konusu> konulu <mal alımı/hizmet alımı/yapım işi> ihalesi kapsamında ihale 

kapsamında aşağıda isimleri belirtilen istekliler <teklif teslimi için son tarih ve saati>  kadar tekliflerini 

sunmuşlardır. 

 

Teklif Listesi 

2.   

3.   

4.  

… 

 

 

 

Değerlendirme Komitesi 

 

Başkan    Üye    Üye 

İmza    İmza    İmza 
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Teklif Açılış Kontrol Listesi 

 

Adımlar 1 2 3 

4. Tüm teklif zarfları Başkana teslim edilmiştir. 

 

… … … 

5. Tüm teklif zarfları teslim alınma sırasına göre numaralandırılmıştır. 

 

… … … 

6. Başkan alınan tüm teklif zarflarının ihale açma oturumu sırasında mevcut bulunduğunu 

doğrulamıştır. 

 

 

… 
 

… 
 

… 

7. Başkan tüm teklif zarflarının kapalı ve iyi durumda olduğunu doğrulamıştır. 

 

… … … 

8. Başkan ve üyeler dış teklif zarflarını açarak aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmiştir: 

❑ Teklif zarfı numarasının, tüm teknik teklif nüshalarının ve mali teklif zarfının üzerine 

yazılması. 

❑ Tüm belge asıllarının ilk sayfalarının ve mali teklifi içeren zarfın parafe edilmesi  

 

 

… 

 

… 

 

 

… 

 

… 

 

 

… 

 

… 

 

9. Her teklif zarfı için, Değerlendirme Komitesi, alınan tekliflerin aşağıdaki hususları içerip 

içermediğini: 

❑ Zarf üzerindeki kayıt numarası 

❑ İsteklinin adı 

❑ Tarih (ve saat, teklifler için verilen son tarihte teslim alınan teklifler için) 

❑ Dış zarfın durumu 

❑ Teknik ve mali tekliflerin ayrı ayrı zarflarda teslim alınıp alınmadığı  

❑ İsteklinin, beyanını da içeren teklif başvuru formunu ekleyip eklemediği 

❑ Talep edilmiş ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı 

❑ Teklifin açılış safhasına ilişkin idari kurallara uygun olup olmadığı 

 

kontrol etmiştir. 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

… 

 

10. Tarafsızlık ve gizlilik beyanı değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından 

imzalanmıştır. 

 

… … … 

11. Başkan teslim alınan teklif sunuş mektuplarını imzalamıştır. 

 

… … … 

12. Başkan, mali tekliflerin güvenli bir yerde muhafazasını sağlamıştır (hizmet alımları için). 

 

… … … 

13. Teklif açılış tutanağı, değerlendirme komitesinin tüm üyeleri tarafından imzalanmıştır. 

 

… … … 

 

 

Değerlendirme Komitesi Adı Soyadı Tarih İmzası 

Başkan    

Üye    

Üye    

 

 

 

 

 



SR Ek 8 – İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu   

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu 

 
<Projenizin adı> 

 

 

Teklif No: _____________________ 

Adı:  ______________________________________________ 

 

İdari Uygunluk Tablosu 
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1           

2           

3           

4           

5           

 

 

 

Değerlendirme Komitesi Adı Soyadı Tarih İmzası 

Başkan    

Üye    

Üye    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları 

ekleyebilir.) 



SR Ek 10 –  Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı 

Teknik Değerlendirme Tabloları 

Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin 

TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU 

İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun 

olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir. 

Sözleşme başlığı : … … … … … … … … … 

Yayın Referansı : … … … … … … … … … 
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Başkan                 Üye   Üye  

İmza    İmza   İmza  

 

 

 

  



SR Ek 10 –  Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı 

Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı 

 

1. Zaman çizelgesi 

 TARİH SAAT YER 

Teklif Davet mektubunun 

gönderilme tarihi 

   

Başvuru için son tarih    

Teklif açma oturumu    

2. Teklif veren istekliler ve mali teklifleri 

Teklif zarfı 

numarası 

İsteklinin adı Mali teklif tutarları (KDV 

Hariç TL) 

Mali teklif tutarları (KDV 

Dâhil TL) 

    

    

    

    

    

3. Geri çekilen teklifler 

Aşağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmişlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde): 

Teklif zarfı 

numarası 

İsteklinin adı Nedeni (biliniyorsa) 

   

   

4. Gözlemci(ler) 

Adı Temsil ettiği Kurum 

  

  

 

1. İmzalar: 

 

Değerlendirme Komitesi Adı Soyadı Tarih İmzası 

Başkan    

Üye    

Üye    

 



SR Ek 11 –  Teklif Değerlendirme Raporu 

Teklif Değerlendirme Raporu 

 

İhale No  : __________________ 

İhale Adı  : __________________ 

İhale Bedeli  : __________________ 

Uygulanan Usul : __________________ 

 

 

Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar davet edilmiştir / müracaat etmiştir. 

No. Firma adı İlçe/İL 

1   

2   

3   

4   

 

Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir: 

No. Firma adı İlçe/İL 

1   

2   

3   

4   

 

Değerlendirme Komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiştir. 

 

Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır: 

No. Firma adı Gerekçe  <Örnekler*> 

1   

2   

3   

* <uygun olmayan menşe>, <teknik şartnameye uygun olmaması>, <imzalanmamış evrak>, <uygun olmayan 

teslimat koşulları> 

 

Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

No. Firma Önerilen fiyat 

1   

2   

3   

 

Sonuç 

Değerlendirme Komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir: 

Firma adı Toplam bedel 

 .-TL 

 



SR Ek 11 –  Teklif Değerlendirme Raporu 

Değerlendirme Komitesi Adı Soyadı Tarih İmzası 

Başkan    

Üye    

Üye    

    

    

 

 



SR Ek 12 – Seçilmeyen İstekliye Mektup   

Seçilmeyen İstekliye Mektup 

< Sözleşme Makamının Anteti > 

< Tarih > 

< İsteklinin Adresi > 

 

Sözleşme başlığı :  

Yayın referansı :  

 

Sayın < İlgilinin İsmi > 

 

Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki 

sebeplerden dolayı seçilmemiştir. 

 

(Geçerli olmayan satırları siliniz) 

  Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır. 

  Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır. 

  Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır. 

  Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır. 

  Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir. 

  Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir. 

  … … … … … … … … … 

 

İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur. 

 

Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz. 

 

Saygılarımla, 

Sözleşme Makamı Adına 

 

< isim > 

< imza > 

 



SR EK 13 : Sözleşmeye Davet Mektubu 

Sözleşmeye Davet Mektubu 

 

Sözleşme Makamının Anteti 

 

SAYI :  

KONU : Sözleşmeye davet 

İhale kararının onaylandığı tarih : _ _/_ _/_ _ _ _ 

  

Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / 

faks ile iletilmiştir. 

  

  

  

  

  

  

  

 isteklinin adresi  

Sayın isteklinin adı veya ticaret unvanı, 

  

İLGİ : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. 

    

 

 
[işin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi 

itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler   ile ihale 

bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale 

konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün
11

 içerisinde imzalamanız gerekmektedir.  

 

 Saygılarımızla. 

 

 

 

 

 Sözleşme Makamı Yetkilisi 

 Adı SOYADI 

 Görevi 

 İmza 

 

 

 

 

 
9 İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb. hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır. 

 


