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Bu şartname; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişi 
veya bunların ortak girişimleri olan Yüklenicilerin yapacakları İnşaat İşlerinin kapsamını ve 
uygulama esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir 
ekidir. 

1. GENEL HUSUSLAR 
• Buhar Kazanı Ünitesi ve müştemilatının tasarımına başlamadan önce Yüklenici tarafından 

yerinde harita çalışmaları yapılarak proje için gerekli olan kot ve mesafeler tespit edilecek, 
plankote hazırlanacaktır. 

• 50 t/h Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı ve müştemilatının yerleştirileceği sahada 
hâlihazırda Kazan Binası ve bu binaya bitişik halde MCC Binası, Şalt Binası ve Türbin 
Binası bulunmaktadır. Söz konusu yapıların mevcut durumunu tariflemek üzere, ekteki 
hâlihazır projeleri verilmiştir. 

• Sözleşme kapsamındaki inşaat işlerine başlanması öncesinde, sözleşme eki genel teknik 
şartnamede açıklandığı üzere, gerekli mekanik demontaj işleri gerçekleştirilerek, demonte 
edilen malzemeler İşletme tarafından gösterilen sahaya Yüklenici imkânları ile 
nakledilecektir. 

• Sözleşme kapsamında; Türbin Binasında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Demontaj ve 
montaj işlemleri sırasında Türbin Binasının zarar görmemesi için gereken tedbirler yüklenici 
tarafından alınacak olup söz konusu binada Yükleniciden kaynaklı herhangi bir hasar 
oluşması halinde, binada gereken onarım Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. 

• İnşaat İşleri kapsamında öncelikle; Türbin Binası ile Kazan Binası arasındaki -4.85 kotundaki 
geçiş betonarme perde ile kapatılacak, Türbin Kontrol ve Bakım Odasına (-4.85 kotu) iniş 
için İşletme tarafından uygun görülen konumda yeni bir merdiven oluşturulacaktır. 

• Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt Binasına ait cephe kaplamaları, kapı-pencere doğramaları 
sökülerek İşletme tarafından gösterilecek olan sahaya Yüklenici imkânları ile nakledilecektir. 

• Türbin Binası; Kazan Binası ve Şalt Binası ile ortak bir cephe kaplamasını kullanmakta olup 
Kazan Binası ve Şalt Binası cephe kaplamalarının sökümü aşamasında Türbin Binasının 
bahse konu binalar ile ortak olan ve sökülen cephesi ivedilikle kaplanacaktır. Türbin binası 
cephe imalatı için; türbin binası mevcut kolonları üzerine cephe aşıkları monte edilecek, 
aşıkların üzeri taş yünü dolgulu sandviç panel ile kaplanacaktır. Yeni yapılan cephe imalatı 
ile mevcut cephe imalatları arasındaki bağlantılarda gerekli yalıtım tedbirleri alınacaktır. 
Türbin Binası ile Kazan Binası arasındaki geçişi sağlayan kapı iptal edilerek, cephe kaplama 
işlemleri sırasında yeniden kapı imalatı yapılmayacaktır. Türbin binası mevcut kolonlarının, 
sisteme ilave edilecek olan aşık ve cephe kaplaması yüklerini emniyetle taşıyabilecekleri 
mühendislik hesabı ile tahkik edilerek, hesap raporu İdare’ye sunulacaktır. 

• Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt Binalarına ait cephe kaplamaları ile kapı-pencere 
doğramalarının sökülmesinin ardından söz konusu yapılara ait çelik yapı elemanları da (bina 
taşıyıcı sistemi ve bina içi platformlar dâhil) demonte edilerek, Yüklenici imkânları ile 
İşletme tarafından gösterilecek olan alana istiflenecektir. 

• Çelik konstrüksiyon demontajını takiben Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt Binasına (A’-
B’’/1-3 aksları arası ile 3-11/A-I aksları arası) ait +0.15 kotu betonarme kiriş ve döşeme 
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imalatları, bodrum kat betonarme kolon imalatları, B1/8-9 aksı betonarme merdiveni ve 
bodrum kat mahallerine ait bölücü duvarlar yıkılacaktır. Yıkım işlemleri sırasında, yapıya ait 
bodrum kat betonarme perdelerine hasar verilmeyecektir. 

• Binadaki elemanların yıkım-söküm işleri, bu şartnamenin “Yıkım-Söküm İşleri” bölümünde 
verilen poz tariflerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yıkım-söküm pozlarında; yıkımdan 
çıkacak malzemeler, ayrılacak demirler vb. için belirli mesafeye kadar nakil öngörülmüş olsa 
dahi İşletme tarafından istif için daha uzak bir konumun uygun görülmesi halinde 
Yükleniciye ilave bir ücret ödenmeyecektir. 

• Proje kapsamında; -6.85 kotunda bulunan Kondens Çukuru, -3.85 kotunda bulunan Kazan 
Binası Bodrum Katı ve Malzeme Çıkartma Boşluğu, -2.35 kotunda bulunan MCC ve Şalt 
Binaları Bodrum Katlarında bulunan ekipman kaideleri ile dolgu niteliğindeki betonarme 
merdivenler kırılmayacaktır. 

• Kazan Binasından -4.85 kotu Türbin Kontrol Bakım Odasına geçişi sağlayan ve 2/C’-G 
aksları arasında bulunan kapı, Türbin Kontrol Bakım Odasına giriş-çıkış için yeni kazan 
ünitesinin kurulmasının ardından da kullanılmaya devam edilecektir. Bu nedenle, Kazan 
Binası, MCC Binası ve Şalt Binasına ait kırım-söküm işlemlerinin ardından, C’-E/3-5 aksları 
arasına çelik konstrüksiyon yeni bir merdiven tasarlanacak ve yerinde inşa edilecektir. Çelik 
Konstrüksiyon merdiven etrafına, merdiven yapısını korumak ve bodrum kat dolgu 
imalatlarını tutmak maksadıyla betonarme istinat perdesi tasarlanacak ve imal edilecektir. 
Çelik merdiven yapısı ve betonarme istinat duvarına ait mühendislik hesapları da rapor 
halinde İdareye sunulacaktır. 

• Çelik merdiven ve betonarme istinat perdesi imalatlarının tamamlanması ve istinat perdesinin 
yük alabileceği süre kadar beklenmesinin ardından Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt Binası 
bodrum katları, bu şartnamenin “Bodrum Kat Dolguları” bölümünde detayları tarif edilen 
şekilde, +0.15 kotuna kadar doldurulacaktır. 

• Dolgu işleminin tamamlanmasının ardından, +0.15 kotunda yapılacak olan “Plaka Yükleme 
Deneyi” ile dolgu tabakasının emniyetli taşıma gücü tespit edilecektir. 

• Kazan ünitesinin kurulumu dolgu imalatı üzerine inşa edilecek betonarme temele yapılacaktır 

• Kazan ünitesinin müştemilatı niteliğindeki yapılar, hazırlanacak vaziyet planına göre dolgu 
tabakası üzerinde konumlanmaları halinde plaka yükleme deneyi, aksi halde ise yapının 
konumlandığı alanda yapılacak olan sayı ve derinliği ilgili yönetmeliklerce tanımlanan 
sondaja dayalı zemin etüdü ile belirlenecek zemin emniyetli taşıma gücüne göre 
tasarlanacaklardır. 

• Kazan ünitesinin müştemilatı olarak yapılacak olan ve içeriği “Mimari İhtiyaç Programı”nda 
tanımlanan yapı, betonarme temel üzerine çelik konstrüksiyon olarak tasarlanacak olup yapı 
ile ilgili diğer tanımlamalar bu şartnamenin ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak yapılmıştır. 

• Kazan ünitesi ile müştemilatı niteliğindeki yapılar ve proses gereği ihtiyaç duyulacak diğer 
tüm diğer yapıların (boru köprüsü, ekipman kaidesi vb.) tasarım ve detaylandırılması 
yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
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2. İNŞAAT İŞLERİ KAPSAMINDAKİ PROJE HİZMETLERİ 
• Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Hizmetlerinin yürütümü; Mimarlık ve Mühendislik 

Hizmetleri Genel Şartnamesi ile Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve İnşaat Mühendisliği 
Hizmetleri Şartnamesinde tanımlanan hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek ve 
çalışmalar aşağıdaki aşamalarda İdareye sunulacaktır. 

1) Mimari Ön Proje (vaziyet planı dâhil) ile İnşaat Mühendisliği Öneri Raporu ve Ön 
Projesi, 

2) Mimari ve İnşaat Mühendisliği Uygulama Projesi ve Detaylar. Teknik şartnameler, 
uygulama projesi aşamasında teslim edilecektir. 

3) Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Orijinal Teslimi 

• Uygulama Projeleri ve Detayların, Orijinal Teslimi sunumu yapılarak İdare tarafından 
uygulamada kullanılmak üzere dağıtımı yapılıncaya kadar inşaat imalatlarına 
başlanmayacaktır. 

• Sözleşme eki Mimarlık Hizmetleri Şartnamesinde esasları belirtilmiş olan Süperpoze Projeler 
ve Yangın Tahliye Projesi, Uygulama Projeleri aşamasında hazırlanacaktır. 

• Binada kullanılacak bitiş malzemeleri (çatı-cephe-pencere-duvar rengi, seramik-parke-kapı 
renk ve deseni gibi) için yürürlükteki mevzuatın izin verdiği sınırlar dâhilinde renk (Ral 
Kodu), biçim, desen tercihleri Mimari Ön Proje üzerinde belirtilecek ya da ayrı bir doküman 
halinde İdareye teslim edilecektir. 

• Çevre düzenlemesi, yol, sahada gerekli olan yerlere istinat duvarları, tretuvar, menfez, kanal, 
drenaj gibi benzer yapılar proje kapsamında projelendirilecektir.  

• Yağmur suyu drenajı ve olası taşmaya karşı proses suyu drenajı projelendirilecektir. 

• Projede gereken yerlere merdiven ve çalışma platformu yapılacak ve çalışma alanı 
bırakılacaktır. Tüm dolaşım düzeninde İSG ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır (korkuluk, 
basamak, tekmelik yükseklikleri vs.). Saha içerisinde forklift vb. araçların ulaşmaları istenilen 
konumlara emniyetle geçişini temin edebilmek için gerekli ve yeterli geçiş alanı 
bırakılacaktır. 

• Ayrı başlıklar halinde olsa da tüm projeler eşgüdüm halinde hazırlanacak ve bütünlük teşkil 
edecektir. 

• Yüklenicinin yapacağı/yaptıracağı uygulama projeleri, hesaplar vb. sözleşme ve eklerinde 
belirtilen şartlara, İdare tarafından kendisine verilen talimatlara, esaslara, fen ve sanat 
kurallarına uygun olarak iş programını aksatmayacak şekilde hazırlanacak ve uygulamada 
gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsayacaktır. 

• Uygulama projelerinin hazırlanması sırasında, farklı tercihlerin mümkün olması hallerinde, 
Yüklenici, seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projeleri, hesapları ve 
diğer gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp İdareye verecektir. 

• Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde İdare tarafından değişiklik yapılması 
gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili 
raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için 



 

50 T/H YÜKSEK BASINÇLI SU BORULU 
 BUHAR KAZANI MAL ALIMI İŞİ 

İNŞAAT İŞLERİ 
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Sayfa No: 

5 / 18 

Tarih: 

13.10.2020 

 

projeler, istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere, Yükleniciye iade edilecektir. İdare, 
isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilecektir. 

• Onay işlemi sırasında İdare tarafından proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildiği 
takdirde Yüklenici, İdarenin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir bedel 
ödenmesini istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır. 

• Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, Yüklenici tarafından İdareye 
verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak üzere 20 (yirmi) günlük süre 
içinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin 
tamamlanması kaydı ile Yükleniciye geri verilecektir. 

• İdare, değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin özelliğine, işin aciliyet 
durumuna göre, isterse, yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha sonra yapılması şartı 
ile onaylayabilecektir. 

• Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü 
sonuçlarından sorumludur. Projelerin İdare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması 
Yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz. 

• Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde İdareye 
verilmemesinden veya verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı, İdarece 
onaylanmadan geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmelerden 
Yüklenici sorumlu olacaktır. 

3. MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI 
• Aşağıdaki tabloda belirtilen mahaller asgari ihtiyaçlara göre belirlenmiştir. Teknik olarak 

bulunması gereken, mevzuatın zorunlu tuttuğu mahaller/alanlar ihtiyaç programına eklenecek 
ve tasarıma yansıtılacaktır. 

• Bina yükseklikleri için, bina içerisine yerleşecek cihazların yükseklikleri göz ününde 
bulundurulmalıdır. Kat yükseklikleri tasarım aşamasında İdare onayı ile belirlenecektir. 

• Buhar Kazanı ile ilişkili aşağıda listelenen yardımcı mahallerin yapımına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

• Bina tek katlı olacaktır. 

• Yapı, yeni yapılacak kazan ile ilişkili konumlandırılacaktır. 

• Mahaller için gerekli olan kapı ve pencere aksamları eksiksiz olarak tasarlanacaktır. 
MAHAL AÇIKLAMA ADET Yaklaşık m² 

MCC Odası MCC ve Ana Dağıtım Panoları bulunacaktır. Pano 
odalarında yeterli kapasitede havalandırma ve 
iklimlendirme üniteleri kurulu vaziyette olacaktır. 
İklimlendirme sistemi bulunacaktır. 

1 

Panolar koyulduktan sonra 
kalan alan, toplam alanın 
%50’sinden az 
olmayacaktır. 

DCS Odası DCS Panoları bulunacaktır. Pano odalarında yeterli 
kapasitede havalandırma ve iklimlendirme üniteleri 
kurulu vaziyette olacaktır. İklimlendirme sistemi 
bulunacaktır. 

1 

Panolar koyulduktan sonra 
kalan alan, toplam alanın 
%50’sinden az 
olmayacaktır. 
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Kontrol 
Odası 

4 personelin kullanımına uygun olacaktır. Operatör 
ile büyük ekran arasında min. 3 m mesafe olacak 
şekilde tasarlanacaktır. Isıtma-soğutma sistemi 
bulunacaktır. 

1 16 

WC 1 Lavabo, 1 WC ve Temizlik Dolabı bulunacaktır. 1 5 

Pompa 
Sistemleri 
Odası 

Odada, pompa sistemleri yer alacaktır. Isıtma ve 
soğutmaya ihtiyaç bulunmamaktadır. Gürültü 
engelleyici önlemler alınacaktır. Odanın alt yapısı 
ileride vinç koyulabilir şeklinde tasarlanacaktır. 

1 100 

Kompresör 
Odası 

Odada 1 adet kompresör bulunacaktır. Gürültü 
engelleyici önlemler alınacaktır. Isıtma ve 
soğutmaya ihtiyaç bulunmamaktadır. 

1 20 

Pano Odalarındaki Yerleşim Prensibi: Panoların duvara olan mesafeleri en az 10 cm, karşılıklı duran 
panolar arasındaki mesafe ise en az 120 cm olacaktır. Bu kurallara uyarak yapılan yerleşimlerde pano 
ile duvar arasındaki mesafeler %50 olarak istenen boş alana dâhil edilemez.  

Mahal listesindeki odalar için, oda havalandırma hesaplarına göre gerekli panjur alanı hesabı yapılıp 
panjurlama yapılacaktır. 

4. YIKIM - SÖKÜM İŞLERİ 
Mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt Binasının sökümü ve yıkımı yapılacaktır. Bodrum kat 
inşaat alanı yaklaşık 818 m², zemin kat inşaat alanı yaklaşık 950 m²dir. Bina, planda yaklaşık olarak 
25m x 35m boyutlarında ve 17 m yüksekliğindedir. 

İMALAT AÇIKLAMA POZ NO 

Yıkım-Söküm İşleri 

Çelik Konstrüksiyonun 
Sökülmesi 

Mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt 
Binasına ait çatı makası, kolon, kiriş çapraz, 
platform vb. imalatların sökümünde kullanılacaktır. 

48.690.1002 

Demirli ve Demirsiz Beton 
İnşaat Yıkımı 

Mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt 
Binasına ait beton/betonarme imalatların yıkımında 
kullanılacaktır. 

KGM/18.185 

Demirlerin Ayrılması 
Mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt 
Binasına ait betonarme imalatların yıkımından 
çıkan inşaat demirinin ayrılmasında kullanılacaktır. 

KGM/18.186 

Çatı ve Cephe Örtüsü 
Sökülmesi 

Mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt 
Binasına ait çatı ve cephe imalatlarının sökümünde 
kullanılacaktır. 

18.198/10 

Her Türlü Demir İmalatın 
Sökülmesi 

Mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt 
Binasına ait kapı, pencere, camekan, korkuluk, 
parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların 
sökümünde kullanılacaktır. 

18.198/29 
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Yağmur Oluğu Sökülmesi 
Mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt 
Binasına ait yağmur oluklarının sökümünde 
kullanılacaktır. 

18.198/01 

Yağmur Borusu 
Sökülmesi 

Mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt 
Binasına ait yağmur borularının sökümünde 
kullanılacaktır. 

18.198/02 

Adi Kaldırım ve Blokaj 
Sökülmesi 

Mevcutta bulunan kaldırım imalatlarının 
sökümünde kullanılacaktır. KGM/18.189 

Denizlik, Parapet ve 
Harpuşta Sökülmesi 

Mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt 
Binasına ait denizlik, parapet, harpuşta 
imalatlarının sökümünde kullanılacaktır. 

18.198/21 

5. İNŞAAT KABA İMALAT TARİFLERİ 
Aşağıdaki işlerin açıklamalarında yer alan birim fiyat poz numaraları, işin yapım esas ve usullerini 
tarif etmekte olup, kesinlikle ölçü ve ödemeye esas değildir. Yüklenici bu pozlara atfederek teklif 
fiyatına ilave ayrıca bir ödeme talebinde bulunamayacaktır. 

5.1. Bodrum Kat Dolguları 
Sözleşme kapsamında; mevcut Kazan Binası, MCC Binası ve Şalt Binası yıkılarak bodrum katları 
+0.15 kotuna kadar ÇŞB 15.125.1010 pozuna uygun olarak kırmataş doldurulacaktır.  

Dolgu olarak kullanılacak olan malzeme için laboratuvar ortamında Standart Proktor Deneyi 
yapılarak kuru birim hacim ağırlık değeri tespit edilecektir. Sahada, 30 cm kalınlığında serilip 
kompaksiyonu yapılacak olan her bir dolgu tabakası için, Kum Konisi Metodu veya Nükleer Metot 
ile yerindeki kuru birim hacim ağırlık değeri hesaplanacaktır. Yerindeki kuru birim hacim ağırlık 
değerinin, laboratuvar ortamında bulunan kuru birim hacim ağırlık değerine oranı için en az %95 
değeri aranacaktır. Söz konusu oranın %95 değerinin altında kalması halinde bir üst dolgu katmanına 
geçilmeyecektir. 

5.2. Zemin Etüdü ve Gerekmesi Halinde İyileştirme 
Tesis yapılarının yerleşeceği zeminin yapısının belirlenmesi için tüm sorumluluk Yükleniciye ait 
olup yüklenici, yapacağı binalar için gerekli her türlü zemin etüdünü sözleşme kapsamında ilave 
bedel talep etmeksizin yapacak/yaptıracaktır. 

Tüm bodrum kat dolgu tabakalarının istenen nitelikte tamamlanmasının ardından nihai saha kotuna 
ulaşıldığında Plaka Yükleme Deneyi ile zeminin emniyetli taşıma gücü tespit edilecektir. Yapı 
tasarımında plaka yükleme deneyi ile tespit edilen zemin emniyetli taşıma gücü değeri 
kullanılacaktır. Zemin etüt raporunda, bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin gerekli bilgilere yer 
verilecektir. 

Kazan ünitesi ve/veya proje kapsamındaki diğer yapılardan biri veya birkaçının bodrum kat dolgusu 
dışındaki bir alana konumlanması halinde, Yüklenici tarafından yürürlükteki mevzuatın öngördüğü 
derinlik ve adette sondaj yapılarak ilgili alandaki zeminin emniyetli taşıma gücü tespit edilecektir. 

Proje çalışmaları veya saha faaliyetleri sırasında lüzum görülmesi ya da yönetmelik gereği 
zorunluluk ortaya çıkması haline sondaj adedi/toplam metrajında yapılacak artışlarda yüklenici 
firmaya herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir. 

https://www.birimfiyat.net/18.189-parke-beton-plak-adi-kaldirim-ve-blokaj-sokulmesi-1
https://www.birimfiyat.net/18.189-parke-beton-plak-adi-kaldirim-ve-blokaj-sokulmesi-1
https://www.birimfiyat.net/18.189-parke-beton-plak-adi-kaldirim-ve-blokaj-sokulmesi-1
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Zemin etüdü kapsamında yapılacak çalışmalar; 18.03.2018 tarihli ve 30364 sayılı Resmi Gazete’nin 
mükerrer sayısında yayınlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği (TBDY-2019) /Bölüm 16-Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı 
İçin Özel Kurallar” uyarınca ve sözleşme eki “Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Şartnamesi”ne 
uygun olarak yürütülecektir. 

Sondaj yerlerinin planlaması aşamasında, öncelikle proje kapsamında yapılacak binaların sahadaki 
yerleşimi için İdare’nin onayı alınacaktır. Onaylanan yerleşim planına ve TBDY-2019’a uygun 
olarak hazırlanacak sondaj planı İdare’ye sunularak, çalışmalar İdare tarafından ayrıca onaylanacak 
sondaj planı doğrultusunda yürütülecektir. 

Zemin etüt çalışmaları sonucu elde edilen veriler ışığında (gerekmesi halinde) zemin iyileştirme 
projesi oluşturacaktır. Zemin İyileştirme Projesi, Türkiye’de bünyesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü 
bulunan bir Üniversite tarafından onaylanacak ve imalat bu projeye uygun olarak yapılacaktır. Zemin 
yapısından kaynaklı hiçbir gerekçe ile yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecektir. 

5.3. Aplikasyon – Ölçü ve Kotların Kontrolü 
Uygulamalara başlanmadan önce; projeler üzerindeki ölçü ve kotlar kontrol edilecek, yapılacak olan 
tüm üniteler arazi üzerine aplike edilerek, İdare tarafından uygun bulunmuş projelere uyumu kontrol 
edilecektir. 

İdare tarafından sözleşme ekinde verilen yerleşim planı taslak niteliğinde olup işin yapılacağı bölgeyi 
ve yerleşimde kullanılabilecek alanları tarif etmek amacıyla hazırlanmıştır. Yerleşim planı üzerinde 
yer alan yapıların (bina, yol vb.) ölçü ve kotlarının yerinde kontrol edilerek güncelliğinin teyit 
edilmesi, mevcut bilgilerden proje kapsamında tasarlanacak yapıları ilgilendirenler ilgili olarak 
rölöve alınarak bilgilerin güncellenmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 

5.4. Kazı ve Dolgu İşleri 

5.4.1. Yıkım-Söküm İşleri ve Saha Temizliği 
Yüklenici, bodrum kat dolgusu dışındaki bir alana konumlanan yapılar için, İdarece uygun görülmüş 
projede belirtilen yapı sınırlarından itibaren en az 1,50 m mesafe içerisinde kalan bölgeyi, varsa 
ağaçlar, kütük, çalı ve köklerden ayrıca diğer bitkilerden temizleyerek arındıracaktır. Nebati toprak 
en az 25 cm derinliğinde kazılarak sıyrılmak suretiyle kaldırılacaktır. 

Temizlenen, yıkım-söküm işleri sonucu ortaya çıkan malzemelerin atılması Yüklenici kapsamında 
olup, Yüklenici tüm yerel kanun ve nizamnamelere uymakla yükümlüdür. Atık malzemeler istenilen 
ve belirtilen yerlere veya döküm sahalarına nakledilecek, gerekli döküm sahası izni Yüklenici 
tarafından alınacak ve bedeli Yüklenici tarafından ödenecektir. 

5.4.2. Kazı 
Yüklenici tarafından, bodrum kat dolgusu dışındaki bir alana konumlanan yapılar için, yapının imalat 
kotları dikkate alınarak arazide gerekli tüm kazı işleri (her cins ve klasta) yapılacaktır. (Yapım 
şartları; serbest kazılarda ÇŞB 15.120.1001 – 15.120.1005, derin kazılarda 15.120.1101 – 
15.120.1105 poz no’daki gibidir). Yüklenici, kazının yapılması esnasında şev kaymalarına karşı 
gerekli önlemleri alacaktır. 

Kazıdan çıkan malzeme, taşıtlara yükletilip İdare tarafından gösterilen döküm sahasına her türlü 
gider (boşaltma, serme vb.) yükleniciye ait olmak üzere taşınarak boşaltılacaktır. Kazı yapılırken 
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çıkması muhtemel taş veya beton kırımı, sökümü iş kapsamında olup, ayrıca su ve müşkülât zammı 
verilmeyecektir. 

Kazı sonrası, kazı alanı işin tekniğine uygun olarak silindirle sıkıştırılacaktır. 

5.4.3. Drenaj 
Drenaj çalışmaları; kazı, inşaat alanı ve inşaat alanını çevreleyen alandaki çalışmaları olumsuz 
etkileyen suların etkili şekilde drene edilmesini sağlayacak biçimde yapılacaktır. Kazı alanındaki su 
varlığı; kazı tabanındaki toprağın yumuşamasına ve inşaat metodlarının uygulanmasına engel olacağı 
için, kazı içinde su birikmesine izin verilmeyecektir. Temel tabanının yumuşadığı bölümlerde, 
yumuşayan zemin çıkartılacak ve bu bölümlere granül malzeme ile dolgu yapılacaktır. Yüklenicinin, 
uygun şekilde drene edilmeyen veya stoklanmayan malzemeyi, masrafları kendisine ait olmak üzere 
değiştirmekle yükümlü olduğu kabul edilecektir. 

5.4.4. Dolgu 
Binaların temel içine veya temel üstüne, ÇŞB 15.125.1010 pozuna uygun olarak, dolgu yapılacaktır. 
Dolgu malzemesi 30 cm’lik tabakalar halinde serilip sıkıştırılacaktır.  

Temel imalatın tamamlanmasını takiben kazısı yapılan temel çevrelerinin dolgusu da yukarıda 
belirtilen esaslar dâhilinde yapılacaktır. Binaların yıkım-sökümünden veya kazıdan çıkan malzeme, 
hiçbir durumda dolgu amacıyla kullanılmayacaktır. 

5.5. Kalıp ve İskele İşleri 
Her türlü beton ve betonarme imalatları için, yüzeylerde 21 mm kalınlığında plywood film kaplı suni 
tahtalarla veya eşdeğer yüzey kalitesini verecek çelik kalıpla, betonun suyunu sızdırmayacak şekilde 
ÇŞB 15.180.1003 pozuna uygun olarak kalıp yüzeyi teşkil edilecektir. Tüm kalıplar, içerisine 
doldurulan betonun oluşturacağı hidrostatik yükler neticesinde deforme olmayacak, proje ölçülerini 
kabul edilebilir sınırlar dâhilinde tutacak mukavemete sahip olacaklardır. 

Kalıp iskeleleri yerine göre ÇŞB 15.185.1001, 15.185.1002, 15.185.1003, 15.185.1004 pozlarına; 
duvar, saçak, tavan vb. imalatlar için gerekli tüm iş iskeleleri ise yerine göre ÇŞB 15.185.1011 ve 
15.185.1012 pozlarına uygun olarak yapılacaktır. 

5.6. Beton İşleri 

5.6.1. Saha Betonları ve Yaya Yolları 
Kazan ünitesi ve müştemilatı ile bu proje kapsamında işin tekniği gereği yapılacak her türlü yapının 
çevresinde mevcut saha betonu imaları ile arasında kalan alanlar için saha betonu imalatı 
yapılacaktır. 

Saha betonları ve yaya yolları; poz tarifinde belirtilen özelliklerde helikopter perdahlı, kuvars agrega 
ile yüzeyi sertleştirilmiş (ÇŞB 15.190.1002) pürüzsüz veya süpürgeli C25/30 hazır betonarme betonu 
ile (ÇŞB 15.150.1005) yapılacaktır. 

Genleşme ve büzülme derzleri, inşaat derzleri ve beton sonlandırma detaylarına ilişkin tüm 
malzemenin temin ve montajı ile her türlü işçilik giderlerinin de saha betonu ve yaya yolu imalat 
bedeline dâhil olduğu kabul edilecektir. 

Hakiki Derz - Soğuk Derz: 
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İnşaat derzi anolar dökülürken oluşan derzdir. Bunlar döşemenin bütün kalınlığı boyunca uzanır. 
Daha sonra aynı yerden şantiyede karşılıklı görüşmeler sonucu derz derinliği ve kalınlığına karar 
verilerek derz kesilir. Bunlara karar verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar: Derz derinliği beton 
kalınlığının 1/3’ünden fazla olamaz derz genişliği 4 mm’den az olamaz.  

 
Yine bazı özel durumlarda komşu paneller arasında oturma farkını önlemek ve yük aktarmasını 
temin için geçmeli inşaat derzleri yapılmaktadır. 

 
Bazı özel durumlarda ağır araç trafiğine maruz yerlerde köşeler araç hareketlerinden dolayı 
korunmalıdır. Buralarda köşe korumalı pimli inşaat derzleri yapılmaktadır. 

 

Yalancı Derz-Rötre Derzleri: 
Harekete imkân veren bir membranın varlığına rağmen betonun rötresinin yol açtığı döşeme 
küçülmesi, yol tabanındaki pürüzlerle temas yolu ile engellenir. Bu temas noktalarının sayısı döşeme 
kesitinin uzunluğuyla artacağından, yol açacakları rötre gerilmesi de aynı şekilde artacaktır. 
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Bu gerilme çekme mukavemetini aşar aşmaz beton kırılır ve bir çatlağın görülmesine sebep olur. Bu 
planlanmamış çatlamayı önlemek için döşeme daha küçük bölümlere ayrılmalıdır. Ve bu derzler 
döşemeyi mümkün mertebe kare şeklinde bölümlere ayırmalıdır. 

Yalancı derz öngörülen noktalarda sonradan kesilen derzdir. Yalancı derz için gerekli derinlik ve 
genişlik; İnşaat derzlerinde geçerli olan ölçülerle aynı şartlardadır. 

Genleşme Derzi: 
Genleşme derzi yüzeyin şeklinde değişiklik olan yerlere; mesela bir yolda beton sahanın sınırına 
yolda ki bir virajın başlangıç ve bitimine konur. 

 
Genleşme Derzlerin de tıpkı çevresel ayrılma derzlerinde olduğu gibi 10 ile 20 mm kalınlıkta 
sıkıştırılabilir dolgu malzemesi kullanılır. Bu derzin açılmasına müsaade etmek üzere, yük aktarma 
çubukları kullanılmaktadır. Bağlantının metresi başına 16 mm çapında üç çubuk kullanılabilir. Çelik 
çubukların boyu takribi 50 cm olur. 
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Derz yukarıda belirtildiği gibi Yüklenici ve işveren proje üzerinden inşaatın ve yapının özelliklerine 
göre derzlerin boyut ve türlerini belirlerler. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Ano 
boyutları en az 30 m2 olmalıdır. (Örneğin, derz genişliği 4 x 4 veya 5 x 6 gibi) Derzler bağ kirişleri 
ve hatılların bulunduğu yerlerden kesilmelidir. Derz kesimi ıslak olarak yapılmalıdır. 

Derz Dolgusu Yapımı: 
Derz kesme işleminden sonra sıra derz doldurma işlemine gelir. Derzler esnek bir malzeme ile 
doldurulmalıdır. Ancak; Derzlerin kırılma ve çatlama riskinin azaltılması gerekiyorsa, bunların yan 
kenarlarını destekleyecek daha sert bir elastik malzeme ile doldurulması esastır.  

Derz dolgusuna başlamadan önce rottestler yardımı ile derz içleri iyice yıkanır ve temizlenir. Daha 
sonra sanayi tipi elektrikli süpürge ile derzler temizlenir. Derzlerin her iki tarafına bant yapıştırılıp 
derzlerin içine polistren fitil ya da ip yerleştirilir. Derz dolgu tabancası ile idarece tesbit edilmiş olan 
derz dolgu malzemesi derzlere doldurulur. En son olarak yapıştırılmış olan bantların sökülmesi ile 
derz dolgu işlemi tamamlanmış olur. 

 

5.6.2. Zemine Oturan Döşemeler 
Bina içerisinde zemine oturan döşemeler için; bu şartnamenin “Dolgu” maddesinde belirtilen şekilde 
yapılacak olan dolgu tabakası üzerine, (su ve ısı yalıtımı gereği yapılacak ve ilgili projelerde detayı 
belirtilecek imalatlar haricinde) birbiri üzerine en az 10 cm binili PE naylon (125 mikron, çift kat) 
serilecek, serilen naylonun üzerine Q188/188 mm tek kat hasır çelik donatılı C25/30 hazır betonarme 
betonu (ÇŞB 15.150.1005) yapılacaktır. 

5.6.3. Beton 
Sözleşme kapsamındaki iş dâhilinde yer alan tüm betonarme temel, kolon, perde vb. taşıyıcı sistem 
imalatlarında, betonarme betonu olarak İdare tarafından uygun bulunmuş projenin gerektirdiği beton 
sınıfı hazır beton kullanılacaktır. 

Betonun temel-kolon-perde olarak tek seferde dökülmesi tercih edilmekle birlikte, kolonların 
öncelikle dökülmesi, perdelerin daha sonra dökülmesi durumunda betonda pürüzlendirme yapılacak, 
sonraki beton dökümlerinde aderans artırıcı kimyasallar kullanılarak önlem alınacaktır. Elde olmayan 
nedenlerle oluşacak kabul edilebilir nitelikteki yüzeysel bozulmalar Yapı Denetim Görevlilerinin 
kabul edeceği yöntem ve malzemeler ile onarılacaktır. 
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Taahhüt konusu işin bünyesindeki tüm ünitelerin temel altına 10 cm kalınlığında ve C16/20 hazır 
betonarme betonu (ÇŞB 15.150.1003) yapılacaktır. 

5.6.4. Beton Katkı Maddeleri 
Yüklenicinin talebi ve Yapı Denetim Görevlilerince uygun görülmesi halinde, beton karışımında 
işlenebilirliği arttırmak, soğuk veya aşırı sıcak havalarda daha iyi bir beton kalitesi elde edebilmek 
amacı ile kimyasal katkı maddesi kullanılabilecektir. Kullanılacak katkı maddesinde klor 
bulunmayacağı gibi demir donatıya zarar verebilecek maddeleri içermeyecektir. Beton katkı 
malzemesi kullanılması halinde yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

5.6.5. Beton Numune Testleri 
Yüklenici; yeterli miktarda 15x15x15 cm küp veya 15 cm çaplı 30 cm yükseklikte standart silindir 
numune alacak, 7 günlük ve 28 günlük mukavemet değerlerine ait kayıtlarını tutarak sonuçları Yapı 
Denetim Görevlilerine sunacaktır. 

5.7. Betonarme Çubukları 
Beton çelik çubuk (donatı) işleri, İdare tarafından uygun bulunmuş projelerde gösterilen ebat, kalite, 
miktar ve uygun ölçülerde seçilmiş plastik veya beton halka pas payları ile yerine göre ÇŞB 
15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 pozlarına uygun olarak yapılacaktır. Kalıbın yağlanması 
esnasında yağın donatıya bulaşmamasına özen gösterilecek, döşeme donatılarının pliyeleri ve konsol 
döşemelerin üst donatı ve pliyelerinin üzerinde yürünmemesine ve ezilmemesine dikkat edilecektir. 

5.8. Çelik Konstrüksiyon İşleri 

5.8.1. İmalat 
Hazır ve/veya özel oluşturulacak profil demirlerden yapılacak olan taşıyıcı çelik konstrüksiyon 
imalatları ÇŞB 15.165.1003, çelik çatı makası imalatları ise ÇŞB 15.165.1002 poz numaralarında 
tariflenen hususlara, ayrıca İdare tarafından uygun görülen proje ve detaylarına uygun olacaktır.  

Kullanılacak profillerden imalata başlamadan önce gereği ve yeteri kadar numune alınarak 
laboratuvar deneyi yapılacaktır. Çelik imalat ve montajına başlamadan önce proje dikkatli bir şekilde 
incelenerek olması muhtemel hatalar önceden tespit edilecek, gerekli görüldüğü takdirde projede 
gerekli revizyon yapılarak imalata ondan sonra başlanacaktır. Yüklenici bu hususla ilgili herhangi bir 
süre ve ek ödeme talebinde bulunmayacaktır. 

5.8.2. Yüzey Hazırlama 
Tüm çelik konstrüksiyona boya öncesi, pas, kir ve yağlardan arındırmak için SA 2½ standartında 
kumlama yapılacaktır. Yerinde kumlama yapılacak ise, yağışlı ve yoğun nemli havalarda kumlama 
yapılmayacak, kumlamanın hemen akabinde (en geç 4 saate kadar) boya uygulamasına geçilmek 
suretiyle, çevresel etkilere daha açık olan kumlanmış çelik imalatın oksitlenmesi önlenecektir. 
Kumlama işleminin yapım şartları ÇŞB 25.014/MK poz no’da tarif edildiği şekilde olacaktır. 

5.8.3. Boya 
Tüm yapısal çelik konstrüksiyon yüzeylerinde; “Yüzey Hazırlama” bölümünde tanımlanan yüzey 
hazırlığının tamamlanmasının ardından 0,115 kg 1.kat, 0,115 kg 2.kat çift bileşenli solvent bazlı 
epoksi astar sürülecek, 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte solvent bazlı epoksi boya (ÇŞB 
15.540.1103) uygulaması yapılacaktır. 
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Boyama işleminin atölye ortamında yapılıp şantiyeye nakledilmesi durumunda; nakil anında, 
şantiyedeki yatay ve düşey taşımalarda ve montaj sırasında, boyanın zarar görmemesine azami özen 
gösterilecektir. Nakliye, montaj ve kaynak sonrası yapı çeliklerinin hasar gören boyaları, hasar gören 
boyanın aynısı ile boyanarak rötuş yapılacaktır. 

5.9. Temel ve Perde Yalıtım İmalatları 
5.9.1. 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe 
taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 
Yapı temel ve perde su izolasyonları; ÇŞB 15.255.1009 pozuna ve genel teknik şartnamesi ile 
projelerine uygun olarak, kontrollüğün talimatları doğrultusunda yapılacaktır. Onaylanmış detay 
projesine uygun olarak, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzey temizlenecek ve kuru durumda iken astar 
olarak m²’ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyon sürülecektir. Astar kuruduktan 
sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esaslı 3 
mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtü şeritler 
halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılacak, ikinci kat 
olarak elastomer esaslı 4 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli) polimer 
bitümlü örtü birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri 
an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılacaktır. 

5.9.2. Yüzeyi Düzgün Levhalar (XPS-300 Kpa Basınç Dayanımlı) İle Yatayda (Zemine Oturan 
(Toprak Temaslı) Döşemelerde veya Ters Teras Çatılarda) Isı Yalıtımı Yapılması 
Bina betonarme temeli altında ve yatay düzlemdeki zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerdeki ısı 
yalıtımında; ÇŞB 15.335.1507 pozuna, İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım 
levhasının serileceği zemin üzerine, kalınlığı ısı yalıtım hesabı ile belirlenen XPS levhalar aralarında 
boşluk kalmaksızın serilecektir. 

5.9.3. 250 gr/m² Ağırlıkta Geotekstil Keçe Serilmesi 
Bina temel ve perde su izolasyonlarında koruyucu olarak, ÇŞB 15.245.1002 pozuna ve genel teknik 
şartnamesi ile projelerine uygun olarak ve kontrollüğün talimatları doğrultusunda geotekstil keçe 
uygulanacaktır. İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak, temelde izolasyonu korumak 
amacıyla 250 gr/m² ağırlığında geotekstil keçe ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilecektir. 

5.9.4. Ekspande Polistren Levhalar (EPS-30 Kg/m3 Yoğunluğunda) İle Bodrum Perdelerinde Su 
Yalıtımı Üzerine Isı Yalıtımı Yapılması 
Bina betonarme perde ısı izolasyonlarında; ÇŞB 15.335.1403 pozuna uygun olarak, İdarece 
onaylanmış proje ve detaylarına göre EPS levhalar ile ısı yalıtımı uygulanacaktır. Detayına uygun 
şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m² ye 6 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimleri baş 
tarafından yapıştırılacak, kalınlığı ısı yalıtım hesabı ile belirlenen EPS levhalar bu pimlerin çivili 
kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilecek ve levha arkasına 
geçen izolasyon piminin pulu takılacaktır. 

5.10. Temel Drenaj İmalatları 
5.10.1. Ø200 mm Anma Çaplı, PVC Esaslı Koruge Drenaj Borusunun Temini ve Yerine 
Döşenmesi 
Yapı temel yer altı suyu drenajında; ÇŞB 15.205.1004 pozuna ve genel teknik şartnamesi ile 
projelerine uygun olarak ve kontrollüğün talimatları doğrultusunda drenaj borusu döşenecektir. Ø200 
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mm dış çapındaki spiral sarımlı delikli ve deliksiz drenaj boruları temin edilecek, proje ve 
şartnamesine uygun olarak mevcut hendek tabanına döşenmesi için uygun boyda ve boru eksenine 
dik olarak kesilecektir. Borular, cidarlarındaki çapaklar temizlenerek hendeğe indirilecek, proje ve 
şartname gereğince yerine yerleştirilecek, boru başları ve manşonları temizlenecek, borunun bir 
ucuna monte edilmiş manşon, diğer borunun içine sokularak ve sıvı kıvamda PVC yapıştırıcısı 
uygulanarak, boşluk olmayacak, sızdırmaz biçimde yapıştırmak suretiyle bağlanacaktır. Gerektiğinde 
boru hattı, baca ve/veya bacalara bağlanacaktır. 

5.10.2. Çakıl Temin Edilerek Drenaj Yapılması 
Yapı temel drenaj borusu etrafında; ÇŞB 15.125.1006 pozuna vegGenel teknik şartnamesi ile 
projelerine uygun olarak ve kontrollüğün talimatları doğrultusunda çakıl dolgu yapılacaktır. İdarenin 
onayladığı ocak ve yerden temin edilmiş, istenilen irilikte elenmiş ve yıkanmış kırmataş çakıl 
malzemesi homojen bir şekilde yayılacaktır. Yapı çevresinde drenaj borusu üzerine ve etrafına 
projesine uygun olarak serilecek, çakıl dolgu etrafına 250 gr/m² ağırlığında geotekstil keçe 
sarılacaktır. 

6. İNŞAAT İNCE İMALAT TARİFLERİ 
• Aşağıdaki tabloda belirtilen imalatlar, açıklamalarında yer alan şartlar dâhilinde, tasarlanacak 

yapıların uygun mahal ve detaylarında kullanılacaktır. Belirtilen malzemeler ana yapı 
malzemeleri olup imalatların yerine getirilmesi için gerekli olan ara imalat/malzemeler proje 
üzerinde belirtilecektir. 

• Tabloda belirtilmemiş fakat teknik olarak bulunması gereken ve mevzuatın zorunluğu tuttuğu 
imalat/malzemeler projeye eklenecek ve tasarıma yansıtılacaktır.  

• Gerekli görülmesi ve İdarenin onayı alınması şartı ile teknik açıdan muadil ya da üst teknik 
özellikteki imalatlar, tabloda yer alan imalatların yerine kullanılabilecektir. 

• Malzeme seçiminde; uzun ömürlü, uygulama ve bakım kolaylığı olan, güncel gelişmeleri 
yansıtan, ekonomik ve enerji performansı yüksek malzemelerin seçilmesi temel ilkelerdir. 

• Yardımcı mahaller ile kazan ve ekipmanlarının çevresinde en az 90 cm tretuvar imalatı 
yapılacaktır. 

• Kazan ve ekipmanları panel çit uygulaması ile çevrelenecektir. 

İMALAT AÇIKLAMA POZ NO 

Duvar İmalatları 

Taşyünü Dolgulu Sandviç 
Panel Cephe Kaplaması 

Dış duvarlar için kullanılacaktır. Yalıtım kalınlığı 
mekanik hesaplara göre belirlenecektir. 
Üstü 0.60 mm kalınlıkta, altı 0.60 mm kalınlıkta 
boyalı galvanizli sactan imal edilecektir. 

15.320.1010/Analiz 

Gazbeton Duvar (20cm) Bölme duvarlar için kullanılacaktır. Yatay ve düşey 
betonarme hatıl ile uygulanacaktır. 15.225.1010 

Duvar Kaplamaları 
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Su Bazlı Yarımat Boya (İç 
Cephe) Gazbeton duvarların boyanmasında kullanılacaktır. 15.540.1222 

Perlitli Sıva ve Saten Alçı Gazbeton üzerine, serpme sıva sonrası 
uygulanacaktır. 15.280.1002 

Beton Astarı Tüm betonarme yüzeylere uygulanacaktır. 15.540.1201 

Karo Duvar Kaplaması WC iç duvarlarında, köşe koruma profilleri ile 
birlikte kullanılacaktır. 15.390.1064 

Çatı İmalatları 

Taşyünü Dolgulu Sandviç 
Panel Çatı Kaplaması 

Çatı örtüsü için kullanılacaktır. Yalıtım kalınlığı, ısı 
yalıtım hesabına göre seçilecektir. 
Üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 
mm kalınlıkta boyalı galvanizli sactan imal 
edilecektir. 

15.320.1011/Analiz 

Yağmur Oluğu (Eksiz), 
Yağmur Deresi veya 
Düşey Yağmur İniş 
Borusu  

 V.1865 

Kenetli Sistem Çatı 
Örtüsü 

WC tavanı ya da sundurma gibi imalatlar için 
kullanılacaktır. 48.325.2002 

Döşeme İmalatları 

Tesviye Betonu Kontrol Odası ve WC döşemelerinde 
uygulanacaktır. 15.250.1001 

Karo Döşeme Kaplaması Kontrol Odası ve WC döşemelerinde 
kullanılacaktır.  15.390.1008 

Eğim Betonu + Yüzey 
Sertleştirici + Kür 
Uygulama 

Endüstriyel zeminlerde uygulanacaktır. Yüksek dozlu eğim 
betonu + 15.190.1004 

Antistatik Yükseltilmiş 
Döşeme 

Pano Odası vb. ihtiyaç duyulan elektrik tesisatı ile 
ilgili mahallerde kullanılacaktır. ÖZEL 

Kapı, Pencere Doğramaları ve Camlar 

Yangın Kapısı  
Yangın yönetmeliğine uygun özellikte olacaktır. 
Kompresör Odası, Pano Odaları ve Pompa 
Sistemleri Odasında kullanılacaktır. 

77.170.1009 

Isı Yalıtımlı Alüminyum 
Doğrama 

Kontrol Odası pencere ve kapı doğramalarında 
uygulanacaktır.  
Pencere kanatları çift açılım olacaktır. 

15.460.1010 

Isı Yalıtımsız Alüminyum 
Doğrama 

Pano Odası, Kompresör Odası, Pompa Sistemleri 
Odası pencere doğramaları ile WC kapı 
doğramasında kullanılacaktır.  
Pencere kanatları çift açılım olacaktır. 

15.460.1005 
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Alüminyum Menfez WC ve odaların havalandırması için kullanılacaktır. ÖZEL 

Güneş ve Isı Kontrol 
Kaplamalı Çift Cam 
(6+16+4 mm) 

Kontrol Odası doğrama camlarında kullanılacaktır. 15.470.1422 

Çift Cam (4+16+4 mm) Pano Odası, Kompresör Odası, Pompa Sistemleri 
Odası pencere doğramalarında kullanılacaktır. 15.470.1014 

Kutu Profillerle Yapılan 
Demir İmalatlar 

Alüminyum kapı ve pencerelerin kör kasalarında 
uygulanacaktır. 15.550.1001 

Antipas Boya Kör kasa imalatlarında uygulanacaktır. 15.540.1101 

Denizlik, Parapet, 
Harpuşta 

İç-dış denizlik ve parapetlerde (U tip) 
kullanılacaktır.  15.430.1402 

Kol ve Menteşeler   

Yalıtım İmalatları 

Elastomer Esaslı Polyester 
Keçe Taşıyıcılı Polimer 
Bitümlü Örtüler İle İki 
Kat Su Yalıtımı 

Yapı betonarme temelleri alt ve yan yüzlerinde 
uygulanacaktır. 15.255.1009 

Elastomerik Reçine Esaslı 
Sıvı Plastik Kaplama 
Malzemesi Su Yalıtımı 

WC’de kullanılacaktır. 15.270.1003 

XPS Isı Yalıtımı 

Bina betonarme temeli altında ve yatay düzlemdeki 
zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde 
kullanılacaktır. 
Kalınlığı, Isı Yalıtım Hesabına göre tespit 
edilecektir. 

15.335.1507 

EPS Isı Yalıtımı 

Bina betonarme perde ısı izolasyonunda 
kullanılacaktır. 
Kalınlığı, Isı Yalıtım Hesabına göre tespit 
edilecektir. 

15.335.1403 

Geotekstil Keçe 
Betonarme temel ve zemine oturan döşeme 
imalatında izolasyonu korumak amacıyla XPS Isı 
Yalıtımı üzerinde kullanılacaktır. 

15.245.1002 

Çevre İmalatları 

Andezit Levha ile Döşeme 
Kaplaması Tretuvar yapımında kullanılacaktır. 15.420.1002 

Andezit Bordür Tretuvar yapımında kullanılacaktır. 15.435.1206 

Panel Çit 
Kazan ve ekipmanlarını çevrelemek için 
kullanılacaktır, sürgü kapısı olacaktır. 
Malzemesi projesine göre belirlenecektir. 

ÖZEL 

Diğer İmalatlar 
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Temizlik Dolabı  

WC’de yer alacaktır. 1.sınıf suntalam malzemeden 
imal edilecektir. Paslanmaz ayak ve aksesuar 
kullanılacaktır. Paspas sopası koyma yeri ile 
temizlik malzemelerini ve kağıt ürünleri saklama 
yeri olacaktır. 

ÖZEL 

Füme Renkli Ayna (5 
mm) WC aynası için kullanılacaktır. 48.700.1901 
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