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1- İŞİN KAPSAMI: 
Emet Bor İşletme Müdürlüğüne montajı yapılacak 1 Adet 30t/h kazanın tüm inşaat işlerini kapsamaktadır. 
 
  Kazana ait tüm inşaat işleri kapsamında yapılacak işler aşağıda sıralanmıştır; 
 
 

— Ekli vaziyet planına göre yanında bulunan Kojenerasyon Ünitesinin kotu 0+00 kotu kabul edilecek 
ve saha o kota kadar indirilecek ve tesviye edilecektir.  
 

— Kazının bitimine müteakip İdarenin isteğine göre eğer ihtiyaç olursa zemin iyileştirme dolgusu 
yapılacaktır. 
 

— Kazısı ve temel iyileştirme dolgusu yapılan temel altına 10 cm yüksekliğinde grobeton 
dökülecektir. 
 

— Kazı yapılması esnasında ve sonrasında işletme şartları gereği gelebilecek su sızıntılarına karşı 
gerekli önlemler alınacak ve tüm imalatlar esnasında varsa işletme suları ve artıkları temizlenerek 
imalatlar devam edilecektir. 

 
— Grobeton döküldükten sonra Yüklenici tarafından yapılacak olan projelere göre tüm betonarme ve 

kalıp imalatları yapılacaktır.  
 

— İnşaat demirleri, ankraj çubukları ve plakalarının montajından sonra Yapı Denetim Heyetinin 
müsaadesi alınarak C25/30 basınç dayanımlı pompalı hazır beton dökülmesi işi yapılacaktır. 
Plakalar betonarme kolonlara sabitlendikten sonra İdare tarafından kotları ve plaka açıklık 
merkezleri kontrol edilecektir. 
 

 
— Kazan yerleşim alanı ve kazana giden servis yolu endütriyel zemin betonu yapılacaktır. Betonun 

özellikleri ve içerisinde kullanılan malzemeler aşağıda belirtilmiştir. 
 

Çelik Telli Yüzey Sertleştiricili Endüstriyel Zemin Betonu Yapılması (H:20 cm) 
Taban betonu altına beton içindeki su ve ince malzemenin zemin tabakasına akmasını önlemek 
amacıyla 150 mikron PE (naylon) örtü serilecektir. Naylon örtü birbirine 10-15 cm bindirilecek ve 
ek yerleri kesintisiz olarak bantlanacaktır. Projesinde verilen ve İdarenin tarifine uygun olarak, 
tutkallı çelik telli C 20 hazır betonu kullanılacak ve üzerine yüzey sertleştirici malzeme 
uygulanacaktır. İdarenin istediği anda beton numunesi alınacak ve uygun gördüğü laboratuarda 
testi yaptırılacaktır. Döküm sonrasında yüzeye helikopter perdah yapılacaktır. Genleşme derzi 
Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılacaktır. 
Çelik Tel; Beton içindeki dozajı 15 kg/m3  İki ucu kıvrılmış tutkallı, C1008 sınıfı, düşük karbonlu 
çelikten imal edilmiş, Çekme dayanımı en az 1000 N/mm2,  Çelik tel boyu en az 60 mm, çapı ise 
0,75 mm,  Çelik teller TSE veya ISO belgesine sahip olacaktır.  
 
Yüzey Sertleştirici; Basınç dayanımı 60-80 N/mm2 Aşınma dayanımı 5-6 gr/cm3 Sertlik 6-7 
Sarfiyat 5-6 kg/m2 Kimyasal direnç; motor yağlarına, makine yağlarına, hafif asitlere, %10 luk tuz 
eriyiklerine karşı dirençli olacaktır. Yüzey sertleştirici malzemesinin uygulaması, projesindeki ano 
boyutlarında taze dökülmüş beton tam olarak priz başlangıcındayken (şantiye şartlarında) 
sertleştirici malzeme m2’ye 5-6 kg. gelecek şekilde yüzeye üniform olarak serpilir. Helikopter 
tepsi yardımıyla sertleştirici zemine yedirilerek 2-3 mm kaplama olacak şekilde uygulanır. Beton 
priz başlangıcında helikopter mala çekilerek yüzey düzeltme işlemi yapılır. Daha sonra yüzeyde 
İdarenin tarifine göre beton derz kesme işlemi yapılır.  
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— Saha betonu, temel betonları ve servis yolu betonu  C25/30 basınç dayanımlı pompalı hazır beton 
olacaktır. 
 

— Ana taşıyıcı olmayan ancak zemine basan ve üzerinde yük olan çelik ayaklar, destekler 
oluşabilecek vibrasyonlara karşı zemine dübellenme yöntemi ile sabitlenecektir. 
 

— Temel imalatı yapılırken temel topraklama hesapları Yüklenici tarafından yapılacak, onay için 
İdareye sunacak. İdarenin onayına müteakip temel topraklaması yapılacak. 
 

— Yapım işleri esnasında gerekli emniyet tedbirleri alınarak iş bitiminde komple çevre temizliği 
yapılacaktır. 
 

— Tüm bu imalatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim fiyat tarifleri ve Teknik Şartnamesine 
uygun olarak yapılacaktır. 

 
 
2- İMALATLAR       
 
2.1 KAZI YAPILMASI 
Kazı işleri yapımı imalat projelerine göre çevresindeki bina, yol, boru hattı, enerji hattı ve diğer yapılar 
göz önüne alınarak, bunlara zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Kazı sırasında kesinlikle patlayıcı 
madde kullanılmayacaktır. Kırım, söküm ve kazıdan çıkan malzemeler gerekli izinler alınarak İşletmenin 
gösterdiği yere veya Emet Belediyesinin gösterdiği bir alana nakledilecektir. 
Kazı sahasında su toplanmaması ve imalat sahasına girmemesi için önlem alınacaktır. Su biriktiği 
takdirde pompa ile atılacak olup, suyun pompalanması için ilave ücret ödenmeyecektir. 
 
2.2- DOLGU İŞLERİ 
Rögar imalatı sonrasında; ulaşım yolu reglajı, zemin iyileştirme yapılacak kısımlar ve tretuvarlar için alt-
üst temel dolgu malzemesi ile dolgu yapılacaktır. Drenaj borusu imalatı için 22-32 mm kırmataş malzeme 
ile gömlekleme dolgusu yapılacaktır. İdarenin uygun görmesi halinde kazıdan çıkan malzeme geri 
dolguda kullanılabilir. 
 
2.3- DRENAJ BORUSU DÖŞENMESİ 
Projede veya İdarenin göstereceği yerde işletme-yağmur suyu kanal ve rogar bağlantıları için Ø200mm 
drenfleks drenaj ve HDPE Korige boruları proje kotları ile arazi yapısına uygun döşenerek mevcut kanala 
bağlanacaktır. Borulara 22-32 mm kırmataş ve kum ile çakıl dolgu malzemesi ile gömlekleme yapılacak 
(yanlarda – üstte en az 20cm olacak). Karayolları standartlarına uygun yol alt ve üst dolgu malzemesi ile 
doldurulacaktır. Drenaj boruları kimyasallara, UV ışınlarına, aşınmalara karşı dayanıklı, ani yüklere karşı 
elastik olacaktır. Kullanılacak boruların katalogları (özelliklerini belirten) İdareye sunulacaktır. İdarenin 
onayını müteakip temin edilecektir. (Eklenti parçaları vs. dâhil.) 
 
2.4- KALIP VE İSKELE 
Betonarme imalatlarda plywood kalıp kullanılacaktır. İskele; kalıp, demir ve dökülen betonu taşıyacak 
mukavemete sahip olacak şekilde oluşturulacaktır. Tüm kalıplar, içerisine doldurulan betonun 
oluşturacağı hidrostatik yükler sonucunda deforme olmayacak, proje ölçülerini kabul edilebilir sınırlar 
içerisinde tutacak kadar dayanımlı olmalıdır. 
 
2.5- DONATININ BAĞLANMASI 
Demirler, donatı projesinde gösterilen kesit, kalite, miktarlar ve uygun ölçülerde, seçilmiş plastik veya 
beton halka pas payları ile yerleştirilecektir. Kalıbın yağlanması esnasında yağın donatıya bulaşmamasına 
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özen gösterilmelidir. İmalat esnasında üst donatının üzerinde yürünmesine ve ezilmesine kesinlikle izin 
verilmeyecektir. 
 
2.6- B.A. BETONU VE DEMİRSİZ BETON 
Rögar temeli altına ekli projeye göre 10cm kalınlıkta C16/20 pompalı hazır beton ile grobeton 
dökülecektir. 
Kanal, rogar ve yol betonu imalatlarında C25/30 pompalı hazır beton kullanılacaktır. Saha-yol beton 
dökümlerinde mukavemet arttırıcı çelik tel ile yüzey sertleştirici malzeme kullanılacaktır. Beton 
dökümlerinde aderans arttırıcı kimyasallar kullanılarak önlem alınacaktır. Bütün betonlar, betonun 
özelliklerine ve kalıp kesitlerine uygun vibratörler ile yerleştirilecek olup segregasyon oluşmasına arşı 
azami özen gösterilecektir. Elde olmayan nedenlerle oluşacak kabul edilebilir nitelikteki yüzeysel 
bozulmalar İdarenin kabul edeceği yöntem ve malzemeler ile onarılacaktır. 
Beton karışımında işlenebilirliği arttırmak ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amacı ile 
akışkanlaştırıcı katkı maddesi kullanılabilir. Kullanılacak katkı maddesinde klor bulunamayacağı gibi 
demir donatıya zarar verebilecek maddeleri içermeyecektir. 
Yüklenici yeterli miktarda 15x15x15cm küp veya 15cm. çaplı 30cm. yükseklikte standart silindir numune 
almak zorundadır. 7 günlük ve 28 günlük mukavemet değerlerine ait kayıtlarını tutmak, istendiğinde 
İdareye vermek zorundadır. 
 
2.7- ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ 
Taahhüt konusu iş kapsamında yapılacak olan işletme-yağmursuyu kanalı ve rögar yapımı esnasında 
kanal ızgaralarının oturması için projede verilen detayda çelik köşebent profil imalat ve montajı 
yapılacaktır. Kanal imalatı tamamlandıktan sonra İdarece detayı verilen çelik kanal ızgara imalatı ve 
montajı yapılacaktır. 
 
2.8- HER TÜR İMALATIN BOYANMASI 
Taahhüt konusu iş kapsamında yapılacak olan işletme-yağmursuyu kanalı ve rögar ızgara imalatları 
yüzeylerini temizlenerek, 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanacaktır. 
Taşınacak olan Kazanın çelik konstrüksiyon yapı elemanları ve bacası gibi mevcut boyalı tüm çelik 
kısımları 1 kat sentetik boya ile boyanacaktır.  
 
2.9- KAZAN ALANI ETRAFINA TEL ÇİT YAPILMASI 

Tesis çevresi emniyeti için toprak kotundan en az 80 cm yüksekliğinde olacak şekilde brüt beton kalıbı ile 
beton duvar yapılacaktır. Duvar üzerine aşağıda özellikleri verilen boyalı hazır panel çit yapılacaktır.  

 
Tesis etrafına, duvar kaideli 3D Panel tel çit yapılacaktır. 
Panel tel Çit özellikleri aşağıda verilmiştir. 
Tel Çapı    : Ø 4,5 mm 
Göz Arası  : 50 x 150 mm 
Yükseklik  : 200 cm 
Genişlik (En) : 250 cm 
Tel Kaplamas : Galvaniz tel üzeri statik boya 
Rengi  : RAL 6005 yeşil 

Duvar üzeri yapılan uygulamalarda her bir dikme altına , 13 x 15 cm ebatında 5 mm kalınlığında 4 adet delikli, sac 
flanş kaynatılacaktır. Flanşların duvara sabitlenmesi için 10 x 85 lik 4 adet çelik dübel kullanılacaktır. 
 
3- İŞ YERİNİ GÖRME MECBURİYETİ:         
İsteklilerin, iş yerini görmesi ve mahallini çok iyi inceleyerek tüm imalat miktarlarını hassas tespit ederek 
tekliflerini buna göre vermeleri esastır.  
 
4-  KULLANILACAK MALZEME: 
Taahhüt konusu işin imalatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karayolları Teknik Şartnamelerine uygun 
olacak, kullanılacak tüm malzemeler en az T.S.E – ISO standartlarında olacaktır. Taahhüt konusu işte 
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kullanılacak tüm malzemeler, iş makinesi ve her türlü alet, edevat Yükleniciye ait olacaktır. İmalatların 
yapılması esnasında kullanılacak elektrik enerjisi ana kablolar Yüklenici tarafından temin edilmek üzere 
İdare tarafından bedelsiz olarak verilecektir.  
 
5- PROJE: 
İş kapsamında yapılacak imalatlar ile ilgili detaylar ekteki projelerde verilmiştir. Ek’teki temel kalıp-
donatı ve ankraj projeleri iki adet mobil kazan için yapılan projeler olup iş bu teknik şartname dahilinde 
tek mobil kazan taşınacağı için Yüklenici tek mobil kazan için betonarme imalatları yapacaktır. 
İmalatları yaptıktan sonra as-built proje olarak İdarenin onayına sunulacaktır. 
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