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1. İŞİN KONUSU  
 

Bu teknik şartname, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünde 
kurulacak Emet Toz Temizleme Ünitesi Yapım İşi’ne yönelik yaptırılacak işlere ait teknik 
özellikleri tarif etmekte olup, mühendislik, tasarım, malzeme, imalat, inşaat, demontaj, montaj, 
devreye alma, performans testleri ve eğitim konuları ile birlikte, şartname kapsamında 
tanımlanan tüm hususların eksiksiz yerine getirilmesi kaydı ile tesisin performans kriterlerinin 
sağlanarak geçici kabul onayı yapıldıktan sonra çalışır vaziyette İdareye teslimini kapsamaktadır. 
 

2. TANIMLAMALAR 
 
Bu şartnamede teklif verecek firmalar “İSTEKLİ”, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
“İDARE”, yapım işini yapacak firma “YÜKLENİCİ”, Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
“İŞLETME” olarak adlandırılmıştır. 
 
 
3. İŞİN TARİFİ VE İŞLETME VERİLERİ 

 
3.1 İşin Tarifi 
 
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde yer alan ve borik asit fabrikalarına öğütülmüş kolemanit üretimi 
gerçekleştirilen  I. ve II. öğütme tesisi, öğütülmüş kolemanit paketleme ünitesi, silobas dolum bölgesi ve 
öğütülmüş kolemanit silolarının (iki adet 150 ton’luk bir adet 1500 ton’luk) bulunduğu alanın zemin 
katından en üst katına kadarki alanlarda üretim ve arıza durumlarda belirtilen alanlara dökülen öğütülmüş 
kolemanit, yapılacak olan merkezi toz ürün temizleme sistemi kullanılarak iş kapsamında yapılacak bir 
bunkere toplanacak ve buradan silobas kamyonlarına yüklenecektir.  
 
Projede kullanılacak olan haberleşme sistemi, enstrüman özellikleri, boru, ekipman, pompa, armatür, 
pano, frekans konvertörü, kablolama vb. detay bilgiler teknik şartnamenin ekinde verilen mekanik, 
elektrik teknik şartnamelerinde yer almaktadır. 

3.2 İşletme Verileri 
 

İşin yapılacağı tesis 1000 metre rakıma sahiptir. 

 

3.2.1 İklim Özellikleri:  

 

Maksimum Sıcaklık   :  38,6 °C 

Minimum Sıcaklık     : -15,6 °C 

 

Yukarıdaki değerler bilgi amaçlı olup, Yüklenici tasarımı için gerekli olan diğer iklim parametrelerini 
kendisi temin edecektir. Bu konudaki sorumluluk Yüklenici’ye aittir. 

 

Emet Toz Temizleme Ünitesinin yapılacağı bölge, 1. derece deprem bölgesidir. 
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Toz Temizleme Ünitesi, ilgili projelerinde gösterilen alana yerleştirilecektir. İsteklinin teklif 
vermeden önce, Toz Temizleme Ünitesinin yapılacağı alanı, mevcut kolemanit üretimi 
gerçekleştirilen I. ve II. öğütme tesisi, öğütülmüş kolemanit paketleme ünitesi ve öğütülmüş 
kolemanit silolarının (iki adet 150 ton’luk bir adet 1500 ton’luk) bulunduğu alanı vb., ortamı ve 
gerekli olacak diğer hususları yerinde incelemesi önerilir. Eğer açıklığa kavuşturulması istenen 
hususlar varsa bunlar, ilgili teknik elemanlarla karşılıklı görüşülerek netleştirilecektir.  
 
Aşağıda verilen öğütülmüş kolemanitin ortalama fiziksel ve kimyasal değerleri bilgi amaçlı olup 
Yüklenici isterse kendisi analiz ettirebilecektir. Öğütülmüş Kolemanit Analiz Raporu Ek-2’ de 
yer almaktadır. 
 
3.2.2 Yardımcı Girdiler: 

 

Buhar  : 165-175 °C, 6-8 bar  

Elektrik Enerjisi   : 220/380 V, 50 Hz, 3 Faz 

Enstrüman Havası   : 5-6 bar (g) 

 

İşletmedeki mevcut kaynakların amacına uygun olarak kullanılması hususunda, yukarıda 
bahsedilen yardımcı hizmetlerin veriliş yerinden şantiye sahasına kadar getirilmesi için gerekli 
olan malzemenin temini ile montajı Yükleniciye ait olup  mevcut sistemden alınacak enerji, 
buhar, basınçlı hava, vb. altyapı bağlantı noktaları, İşletme tarafından Yükleniciye 
gösterilecektir. 
 

4. BATERİ LİMİT 
 

Başlangıç : I. ve II. öğütme tesisi, öğütülmüş kolemanit paketleme ünitesi, silobas dolum bölgesi 
ve öğütülmüş kolemanit silolarının (iki adet 150 ton’luk bir adet 1500 ton’luk) bulunduğu alanın 
zemin katından en üst katına kadarki alanlardaki muhtelif 22 toz toplama (emiş) noktası. 
Bitiş: Silobas dolum körüğünün çıkış noktası. 
 

5. İŞİN SÜRESİ  
 
İşin süresi, imalat/temin, montaj, devreye alma, ön test çalışmaları ve performans testlerinin 
yapılması dahil işin tamamlanarak geçici kabule hazır duruma getirilmesi aşamasına kadar 150 
(yüzelli) takvim günüdür. 
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 6. İŞİN KAPSAMI 

 
Yüklenici, kapsamı ana başlıklar halinde aşağıda belirtilen işleri eksiksiz yapmakla yükümlüdür. 
Yapılacak olan imalatlar aşağıdaki kalemler ile sınırlı olmayıp gerekli tüm imalat detayları 
projelerinde gösterilmiştir. 

 
 Makine-Ekipman ve Yedek Parça, Enstrüman ve Cihazların İmalatı/Temini 
 İnşaat İşleri  
 Mekanik İşleri  
 Elektrik İşleri  
 Otomasyon İşleri 
 Enstrümantasyon İşleri  
 Çevre Düzenleme İşleri 
 Yapım ve Montajı 
 Test ve İşletmeye Alma 
 İdare Personelinin Eğitilmesi  
 Ön Testler 
 Performans Testleri  
 Geçici kabul 
 Geçici kabulün onayı ile birlikte tesisin çalışır vaziyette teslimi 
 Nakliyeler 
 Nakliye ve şantiye (Montaj-İnşaat) “All Risk”, “genişletilmiş bakım devresi” 

sigortaları 
 İşveren mali sorumluluk sigortaları 
 Makine–ekipmanların korunması ve muhafazası 
 SGK ile ilgili mevzuat çerçevesindeki sorumluluklar  
 Tüm montaj/demontaj işleri, 
 Tüm boya ve yalıtım işleri, 
 Projelerinde gösterilen tüm imalatlar ve montajları, 
 Boru hatları üzerindeki tüm enstrümanların temini ve montajı 
 Ek-1’de verilen akım şemasında yer alan diğer tüm ekipmanlar 
 Aydınlatma sistemi 
 Elektrik besleme ve kumanda sistemi 
 Topraklama ve yıldırımdan korunma sistemi 
 Tesisteki tüm üniteler, sistemin çalışması için gerekli elektrik motorları ve panellerini, 

gerekli tüm enstrüman ve kontrol ekipmanlarını, lokal kontrol panellerini, klapeleri, 
tüm borulama sistemini ve burada anılamayan gerekli tüm ekipmanları içerecektir.  

           Genel Şartlar 
 Tesisin çalıştırılabilmesi ve bakımı için iş güvenliği kurallarına uygun olarak gerekli 

tüm merdiven, platform ve korkuluklarının yapılması da işin kapsamına dahildir. 
Tesisin yerleşimi, işletimi ve bakımı için gereken ergonomi sağlanacaktır. 

 Bütün işler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatları ve yürürlükte bulunan emniyet 
yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici bu konuda birinci derecede 
sorumludur. Tüm ünitelerin ana ekipmanlar ve yardımcı birimlerinin kuruluşunda, 
işletme personeli ve tesisin emniyet ve güvenlik altında işletilmesi için gereken tüm 
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tedbirler ve gereksinimler sağlanacaktır. Tüm üniteler, bakım kolaylığını, işçi sağlığı 
ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak tasarlanacak 
ve uygulanacaktır. 

 İş Güvenliği ile ilgili yeni yapılan ünitelerin ilgili yerlerine İş Güvenliği ikaz levhaları 
asılacaktır. Tüm bilgi-ikaz levhaları teklif kapsamı içinde Yüklenici 
sorumluluğundadır. 

 Yüklenici kapsamında olan olası detay tasarım ve mimarlık-mühendislik 
çalışmalarında yukarıda sayılan temel gereksinimlerin göz önüne alınmaması gibi 
nedenlerle oluşacak her türlü eksik ve hataların düzeltilmesinden sorumlu olacaktır. 

 İhale kapsamında temin edilen tüm üniteler anahtar teslimi olarak kurulacak ve bu 
kapsama sistemlerin montaj sonrası soğuk test, devreye alma, ilk işletme performans 
testleri ve geçici kabul onayına kadar işletme Yüklenici kapsamında ve 
sorumluluğunda yapılacaktır. İdare’nin personeli bu aşamalarda refakatçi olarak işi 
öğrenmek ve işin eğitimini almak üzere bulunacaktır. 

 Ayrıca Yüklenici’nin kuracağı iş ile ilgili, işletme personeline işletme ve bakım eğitimi 
vermesi işin kapsamındadır. Bu şartnamede belirtilen veya şartname ve eklerinde 
belirtilmeyip tesisin istenen performansta çalışması ve teknik ihtiyaçtan yapılması 
gereken imalatlar genel teknik şartnamelere göre Yüklenici tarafından yapılmak 
zorundadır. 

 Bütün malzeme ve ekipmanlar yeni, iyi kalitede ve belirtilen çalışma koşullarına ve 
ekteki şartnamelere uygun olarak imal/temin edileceklerdir. 

 Malzemeler yıl içi değişebilecek sıcaklık farklılıklarından ve mevcut işletme 
şartlarından etkilenmeyecek yapıda aşınmaya, korozyona ve ağır işletme şartlarına 
uygun olacak şekilde Ağır Hizmet Tipi seçilecektir.  

 Temin edilen bütün makine ekipmanları, Gürültü Kirliliği Yönetmeliğine göre kabul 
edilebilir gürültü seviyelerinde çalışacak şekilde standartlara uygun olarak 
belirlenecektir. Ekipmanların tasarımında kolay bakım ve güvenli işletme şartları göz 
önüne alınacaktır. Özel ve Genel Teknik Şartnamelerde belirtilen hususlar asgari olup,  
teklifler güncel teknolojik gelişmelere uygun olarak verilecektir. 

 Yüklenici, teklif ettiği sistemi kısıtlayıcı hususlara (genel tesis yerleşimi, mevcut 
ekipmanların yerleşimi, planlanmış ve devam eden projeler, kanallar, yollar, boru 
köprüleri vs.) dikkat edecek ve bu durumlar için tedbir alacaktır.   

 Tüm malzeme ve donanım öncelikle TSE standartlarına uygun olarak temin 
edilecektir. TSE’li ürünün mevcut olmaması halinde TSEK belgeli veya uluslararası 
kabul görmüş yabancı standartlara uygun ürün kullanılacaktır. 

 Temin edilecek tüm makina-ekipmanın, standartlara uygun imalat yapan ve ISO 
belgeli firmalardan temin edilmesi esastır. 

 

Bunların yanı sıra; 
 İş kanunu ve iş güvenliği ile ilgili kanunlar, yönetmelikler ve tüzüklerce (İş Sağlığı ve 

Güvenliği, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri, İş 
Güvenliği Yönetmelikleri, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, Titreşim Yönetmeliği, 
Gürültü Yönetmeliği vb. gibi) yapılmaları zaruri olan menhol, güvenlik geçişi, çalışma 
platformu, korkuluk vb. işler, 
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 İşletmecilik açısından ulaşılması gereken; vana, kontrol noktası vb. için ilave gemici 

merdiveni, platform, menhol, tesisat boşluğu, tesisat geçişi vb. işler projesinde olsun 
olmasın; 

 Bateri limitleri dahilinde başlangıç-bitiş noktaları arasındaki (kırma sökme, bilahare 
eski haline getirilmeleri ile ilgili tamir işleri de dahil) işler, 
 

Yüklenici tarafından teklif bedeli dahilinde yapılacaktır. 
 Yapıların ve altyapı işlerinin projelerinde veya daha sonra yapılacak detay 

çalışmalarında ortaya çıkan yapım işleri, mevcut binalar veya kazı sırasında 
çıkabilecek eski temeller veya alt yapılar (Boru, kanal, ısıtma kanalı, kablo vb.) gibi 
işlerin kırma-sökme işleri, faal olanlara zarar verilmesi durumunda çalışır hale 
getirilmeleri, iptal edilenlerin sökülüp İdare’ce gösterilen yere teslim edilmeleri 
işlemleri teklifin kapsamındadır. Yüklenici bu işlemler için ilave bedel talep 
etmeyecektir. İşletmenin faal durumda olan Elektrik ve Otomasyon kabloları ile 
sistemlerinin zarar görmemesi için azami özen gösterilecektir. Zarar verilmesi halinde 
tamir veya onarım kabul edilmeyecek olup yenisi Yüklenici tarafından bedelsiz olarak 
yapılacaktır. 

 Kazı çalışmalarına başlamadan önce İdare’nin görüşü alınacaktır. Gerek kazı sırasında 
gerekse konu ile ilgili diğer imalatların yapımı sırasında gerekli her türlü tedbir 
alınarak İşletmenin çalışır vaziyetteki diğer tesisatlarının zarar görmemesine özen 
gösterilecektir.  

Tesis ve Ekipman Sınıflandırma/Kodlama Sistemi 
İdarenin mevcut tesislerinde kullanılan kodlama sistemi dikkate alınarak tüm ekipmanların 
üzerine en az 10 cm ebattaki yazı ile numaralar ve ekipman adları yazılacaktır. Ayrıca hava 
hatları ile diğer hatlar ilgili şartnamesinde belirtildiği gibi İdarenin belirleyeceği renk, aralık ve 
normlara uygun olarak boyanarak işaretlenecektir. Tüm ekipman ve tesisatlara dönüş yönü ve 
akış yönü ok işaretleri ile belirtilecektir.  

7. EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ İMALAT-TEMİN GENEL ŞARTLARI 
 

 Tesiste kullanılacak tüm mekanik, elektrik ve otomasyon ekipmanları Yüklenici 
tarafından temin edilmeden önce İdare’nin onayına sunulacaktır. İdare’nin onayı 
Yüklenici’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 İdare’nin sahasına Yüklenici’nin getirdiği malzemelerin muhafazasından Yüklenici 
sorumlu olacaktır. 

 Bütün motorlara frekans konvertörü konulacaktır.  
 Her bir ekipman için kimlik kartı çıkartılacak ve ekipmanın diğer bilgileri (garanti 

belgesi, kullanım kılavuzu, manuelleri vb.) ile birlikte bir dosya halinde Türkçe ve 3 
nüsha olarak İdare’ye geçici kabul onayından önce verilecektir. 

 Her ekipmanın yanında asılı vaziyette ve bir metal levhaya yazılı olarak ekipmanın 
devreye alınması, çalıştırılması ve işletilmesi bilgilerinin yer aldığı “İşletme Talimatı” 
konulacaktır. Talimatlar nem ve suya karşı korumalı olacaktır. 
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8. İNŞAAT İŞLERİ 
 

İş kapsamındaki inşaat işleri ile ilgili bilgiler ekli İnşaat İşleri Birim Fiyat Poz Tariflerinde 
verilmiştir.(Ek-3) 

9. MEKANİK İŞLER 
 

İş kapsamındaki mekanik işler ekli Mekanik İşler Teknik Şartnamesi ve eklerinde verilmiştir. 
(Ek-4) 
 

10. ELEKTRİK, OTOMASYON MONTAJ İŞLERİ 

 

İş kapsamındaki elektrik, otomasyon montaj işler ekli Elektrik Teknik Şartnamesi ve eklerinde 
verilmiştir. (Ek-5) 

11.  ÇEVRE 

          11.1.  Çevre Uygulamaları 
 Yüklenici yaptığı tüm uygulamalarda Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

başta olmak üzere ilgili tüm çevre, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere 
uymak zorundadır. 

 Yüklenici, bilinen temel çevrenin korunması uygulamalarının yanında, İdare’nin sahip 
olduğu ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin gerektirdiği çevre hedef ve 
uygulamaları doğrultusunda, kaynakların (elektrik vb.) tasarruflu kullanılması  
hususlarını yerine getirecektir. 

 
 Yüklenici, işin yürütümü sırasında ortaya çıkan tüm çevresel olumsuzlukları, İdare’nin 

Çevre Birimi görevlilerinin yönlendirmeleri ile giderecektir. 
 Yüklenici, kendisine ait olan değerlendirmek istediği geri dönüşümlü (metal, ahşap, 

naylon, kâğıt vb.) atıkları, ayrıca toplamak isterse, bu durumdan İdare’nin Çevre 
Birimini haberdar edecektir.  

 Şantiyenin bulunduğu bölgede atıkların sınıflandırarak toplanmasını sağlamak üzere 
yeterli miktarda plastik atık toplama konteynırından meydana gelen “Atık Toplama 
Sahası” yapacaktır.  Konteynırların renk, yazı ve diğer özellikleri ile birlikte, konacağı 
yerin seçimi İdare’nin Çevre Birimi görevlileri ile görüşülerek yapılacaktır.  

 Şantiye kuran Yüklenici, atık niteliğinde olmayan (artık) hurda malzemelerin şantiye 
sahasında düzenli depolanacağı uygun bir saha ayırarak, işaret ve levhalarla belirgin 
hale getirecek, şantiye çevresinin düzenli ve temiz olmasını sağlayacaktır 

      

7 

 



 

 

TESİS-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ  

YAPIM İŞİ   
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
              

11.2. Çevre Uygulama Cezaları 
 

 İdare’nin Çevre Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerine uymayan, yüklenici/yüklenici 
personelinin ortaya çıkardığı çevresel olumsuzluk halinde yazı ile uyarılıp, düzeltilmesi 
için yeterli süre verilmesine rağmen düzeltilmediği veya aynı olumsuzluğun 
tekrarlanması durumunda, İdare ortaya çıkan çevresel olumsuzluğu giderir, 
olumsuzluğun giderilmesinin bedelinin üç katı Yüklenicinin hak edişinden tahsil edilir. 

 İşin yapımı, ön testler, işletmeye alma ve performans testlerinde, yüklenici/yüklenici 
personelinin ortaya çıkardığı çevresel problemler nedeniyle İdare’ye ilgili Kurumlar 
tarafından ceza kesilmesi durumunda bu cezalar Yükleniciye rücu edilecektir. 

 Yüklenici tarafından Atık Toplama Sahası oluşturulmadığı takdirde, İdare tarafından 
oluşturulacak ve bedelinin üç katı Yüklenicinin hak edişinden tahsil edilecektir. 

 
12.  MONTAJ 

Toz Temizleme Ünitesinin montajı süresince, tesislerdeki üretim faaliyetlerini aksatmamak 
amacıyla Yüklenici azami özeni gösterecektir. Yüklenici, montaja ilişkin her türlü bilgi ve yazılı 
dokümanı sağlayacaktır. Montaj ile ilgili kodlamalar, parçalar üzerinde yapılmış olacak ve bu 
kodlamalar projelerde açık olarak yer alacaktır. Montaj işleri, Yüklenicinin montaj projelerine 
göre yapılacaktır. Temin kapsamındaki makine ve ekipman montajlarının proje eksikliği, proje 
yetersizliği veya İdare’ye yetersiz bilgi aktarımından dolayı, hatalı yapılması durumunda tüm 
sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.  

13. DEVREYE ALMA 
 
Yüklenici, temin etmiş olduğu ekipmanlara ait devreye alma yedeklerini, devreye alma 
çalışmaları öncesinde teslim edecektir. İlk devreye alma yedeklerinin tespiti Yüklenici tarafından 
yapılacak olup, devreye alma ve performans testi aşamalarında yedek malzeme yokluğundan ve 
ihtiyacından dolayı meydana gelecek olan gecikme, Yüklenicinin sorumluluğundadır. Devreye 
alma yedekleri için Yükleniciye ilave herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 
 
Devreye alma çalışmaları sona erdiğinde, Yüklenici bir yazı ile İdareye başvurarak performans 
testlerine hazır olduğunu bildirecektir. 
 

14. PERFORMANS TESTLERİ 
 

Yüklenici imal/temin ve montajını yapmış olduğu toz temizleme ünitesinin komple bir bütün 
olarak 3 saat boyunca kesintisiz, sorunsuz ve ilgili şartnamelerinde belirtilen hususlar 
çerçevesinde kusursuz çalışmasını garanti edecek ve performans testleri süresince bu garantisini 
gerçekleştirecektir. 

8 

 



 

 

TESİS-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ  

YAPIM İŞİ   
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
Yüklenici’nin performans testlerine hazır olduğunu İdare’ye yazılı olarak bildirmesinden sonra, 
İdare’nin oluşturduğu bir komisyon tarafından en geç 10 (on) gün içinde performans testlerine 
başlanacaktır. İdare tarafından Yüklenici’ye performans test tarihi bildirilecek ve bu tarihte 
Yükleniciden ilgili personelini tesiste hazır bulundurması istenecektir. Performans testleri için 
sahada bulunacak elemanlara, ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Performans testlerini 
Yüklenici ile İdare birlikte yapacaktır. Performans testleri 1 ton/saat kapasite ile kesintisiz 3 saat 
boyunca gerçekleşecek olup İdarenin gerek görmesi halinde bu süre kısaltılabilir. İdare kirli  
veya temiz ürün kullanarak test yapılmasını sağlayacaktır.  İdare’den kaynaklanan herhangi bir 
nedenle test çalışmaları kesilirse, sorun giderildikten sonra performans testine kaldığı yerden 
devam edilecektir. Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle performans testleri yapılamaz ise 
Yüklenici’ye gerekli düzeltmeleri yapması için 30 güne kadar cezalı ek süre verilebilecektir. Bu 
sürenin sonunda tekrarlanacak performans testlerinin de başarısız olması durumunda performans 
kesintisi irat kaydedilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili hükümleri uygulanacaktır. 
 
15. GEÇİCİ KABUL 

 

Geçici kabul, performans testlerinin teknik şartname Madde 14’te belirtilen performans 
değerlerine ulaşıldığının tutanakla tespitinden sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki ilgili 
maddelere göre yapılacaktır. 

16.  EĞİTİM 
 

a) Yüklenici tarafından İşletme grubuna, işletme ve operatör eğitimi verilecektir. Söz konusu 
eğitimin süresi en az 2 gün ve günde 6’şar saat olacaktır.  
 
b) Makine, 
  Elektrik, 
 Otomasyon bakım-onarım gruplarına; 
Bakım-onarım, kalibrasyon, programlama ve proje eğitimi verilecektir. Bu eğitim gerektiğinde 
sisteme müdahale edebilme, işletme ayarı yapabilme düzeyinde olacaktır. Söz konusu eğitimin 
süresi her grup için ayrı ayrı olmak üzere en az 2’şer gün, günde 6’şar saat olacak şekilde, 
toplam 36 (otuz altı) saat olacaktır. 
Genel Teknik Şartnamelerde belirtilen eğitimler bu başlık haricinde ayrıca yapılacaktır. 
Yukarıda belirtilen eğitim hizmetleri için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 
Eğitimde kullanılacak dil ve eğitim materyali Türkçe olacaktır. 
İdare gerekli gördüğü takdirde eğitim sürelerini kısaltabilir. 

17.  GARANTİ 
 

 Yüklenici, teklif ettiği makine ve ekipmanların yeni üretilmiş, kullanılmamış ve 
şartnamelerde belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu, malzeme ve işçilik 
hatalarının olmadığını garanti edecektir. Yüklenici malın dizaynından, malzeme, işçilik 
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veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti 
edecektir. 

 Garanti süresi, Geçici Kabul İtibar tarihinden itibaren başlayacak ve tesisin kesin kabul 
tutanağının imzalanmasına kadar sürecektir. Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm 
makine-ekipman, cihazlar ve ilgili donanım ve yazılımları geçici kabulden itibaren 1 
yıl (12 ay) süre ile Yüklenici garantisindedir.  

 İdare bu garantiden doğacak haklarını iadeli-taahhütlü yazı ile Yükleniciye bildirmesini 
müteakip İdarece verilecek süre içerisinde Yüklenici, hasarlı malı veya parçaları 
ücretsiz olarak tamir edecek veya yenisi ile değiştirerek teslimat adresine gönderecek 
ve çalışır vaziyette teslim edecektir. 

 Garanti süresi içerisinde verilecek her türlü yedek parça temini Yüklenici 
sorumluluğundadır. 

 Garanti süresi içinde zamanında bildirimden sonra, Yüklenici ekipmanlarla ilgili 
sorunu kabul etmez veya arızayı gidermemekte ısrar ederse, İdare arızayı Yüklenici’nin 
nam ve hesabına giderme yolunu tercih edebilir. 

 Yüklenici, temin etmiş olduğu tüm makine ekipmanlar ve cihazların parçaları ile 
makine ekipmanlar ve cihazlar ile ilgili yedek parçalar ve yazılım için bedeli 
karşılığında en az 10 yıl süreli temin garantisi verecektir.  

 Garanti süresi boyunca Yüklenici’den kaynaklanan kusurlar nedeniyle yapılacak 
tamirat, değiştirme, eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine 
ilave edilecektir.  

 Eksik teslimat veya malın hatalı olarak teslim edilmesi durumunda, Yüklenici bu 
malları İdare’ye ücretsiz olarak teslim etmeyi taahhüt eder. Tamirat, değiştirme veya 
eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir. 

 Bu yükümlülüklerin Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde, İdare’ce 
garantinin sağlanması için yapılacak tüm giderler Yüklenici’nin alacağından kesilir 
veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil edilir. 

 
18. PAKETLEME 
 
Taşıma, indirme ve montaj sırasında ekipmanların hasar görmesini engellemek için uygun 
paketleme yapılacaktır. 
 
19. CE İŞARETLEMESİ 
 
Ekipmanların üzerinde AB standartlarına uygunluğunu gösterir [CE] işareti yer alacaktır. AB 
dışındaki ülkelerden teklif verecek firmalar [CE] standartlarında teknik detayları belirleyen 
uygunluk belgesini sevk evrakları ile birlikte verecekler ve tekliflerinde [CE] standartlarında 
teknik detayları belirleyen uygunluk belgesini vereceklerini garanti edeceklerdir. 
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20. TEKLİF İLE BİRLİKTE VERİLECEK BİLGİ ve BELGELER 
 

 Tüm ekipmanların detaylı kalemlendirilmiş fiyat listesi ve tedarikçi bilgileri  
 Yedek parça fiyat listesi ve tedarikçi bilgileri (fiyatları teklif fiyatına dahil 

edilmeyecektir).  
 Detaylı proses tarifi, 
 P&I diyagramı, 
 Verim konusu ile ilgili bir şeyler yazılabilir. Çevre Lab. Akredite  

 
 Çalışma prensibi, 
 Kontrol felsefesi, 
 Birim tüketimler (elektrik enerjisi, basınçlı hava vb.), 
 Elektrik motorlarının listesi (motor güçleri ile birlikte), 
 Temin kapsamındaki makine, ekipman, elektrik ve enstrüman cihazlarının tüm teknik 

özellikleri, ilgili katalog ve dokümanlar (malzeme boyut bilgisi, marka ve menşe, 
kapasite, güç vs.) verilecektir. 
 

  Teslim süresi ve şekli, 

21.  İŞ KAPSAMINDA VERİLECEK DOKÜMANLAR 
 

 Nihai as-built projeler, Proses kontrol sistemine ait dokümantasyon, 
 Detaylı proses tarifi, devreye alma adımları ve İşletme talimatları 
 Sistem ile ilgili programlama, güncelleme, yeniden yükleme vb’de kullanılan tüm 

cihaz, ekipman ve aksesuarlar ücretsiz olarak verilecektir.  
 Kullanılan her cihaz ve ekipmana ait katalog ve ilgili tipi için ayrıntılı bilgi, 
 Bakım ve revizyon talimatları, 
 Ekipman poz no ve sipariş kodları, 
 Siparişe esas parça kodları, 
 Yük ve yerleşim çizimleri, 
 Montaj talimatları, 
 Ekipman bilgi föyü, bakım ve kullanma talimatları, 
 Teknik Şartnameler’de belirtilen hususlar ayrıca verilecektir. 

Yukarıda belirtilen dokümanlardan montaj, işletme ve bakım ile ilgili olanlar 3 (üç) takım 
Türkçe olarak verilecek olup en son revizyonları işlenmiş şekilde kitapçık halinde olacaktır.  

11 

 



 

 

TESİS-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ  

YAPIM İŞİ   
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
 

22. GİZLİLİK 
 

Yüklenici ile yapılacak her türlü çalışma ve İdare tarafından verilecek her türlü teknik bilgi gizli 
olup, bu bilgi ve belgeler üçüncü şahıslara kesinlikle verilmeyecektir. 
 
23. ÖDEMEYE ESAS PURSANTAJ LİSTESİ 

 

Pursantaj listelerinde yer alan iş grupları ve alt detayları dışında hiçbir iş için ayrıca bir bedel 
ödenmeyecektir. Pursantaj listelerinde alt detayları belirtilmeyen ancak işin ihale dokümanı ve 
projelerinde yer alan işler de teklif bedeli içinde olup, bu işler projelerine, şartnamelere ve 
standartlarına uygun şekilde Yüklenici tarafından sözleşme bedeli dâhilinde yapılacaktır. İşin; 
makine ekipman, elektrik-otomasyon kısımları için düzenlenecek tüm fatura bedellerinde 
pursantajdaki oranlar dikkate alınacaktır.  
 

24. TEŞVİK 
 
Ekli Teşvik Verilmesi Öngörülen Yerli Makine ve Teçhizat Listesinde yer alan ve  teşvik 
verilmesi öngörülen yerli makine ve teçhizatlar teşvik mevzuatı kapsamında olup bunların 
bedelleri ile  ilgili KDV ödemesi yapılmayarak ayrı faturalandırılacaktır. 
 

25. DİĞER HUSUSLAR 
 
• İşletme ve bakım onarım şartları dikkate alınarak ekipman yerleşiminde İdare’nin görüşü 
alınmak kaydıyla değişiklik yapılabilecektir. Böyle bir durumda Yüklenici yapacağı inceleme ve 
çalışmalar neticesinde detaylı Öneri Raporunu İdare’ye sunacaktır. 
 
• İşletme, bakım onarım şartları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatları dikkate alınarak 
Makina/Ekipman seçimi, boyutlandırılması ve yerleşim projeleri bu iş kapsamında yüklenici 
tarafından yapılacaktır. 
 
•  Yüklenici tarafından; akış şemasına uygun olarak konumlandırılacak yapı ve ekipman 
tasarımında iş güvenliğiyle ilgili hususlara dikkat edilecektir.  
 
• Projede kullanılacak malzeme türleri ve sınıfları; Yüklenici tarafından yapılacak araştırma 
ve incelemeler neticesinde emniyet ve ekonomi kriterleri göz önünde bulundurularak tespit 
edilecektir. 
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• Atmosfere atılacak hava yürürlükteki çevre mevzuat ve standartlarına uygun dizayn 
edilecektir.  
 
• Sistem içerisindeki ulaşılması zor konumda bulunan enstrümanlara arıza durumunda 
müdahale edebilmek için İSG mevzuatına uygun platformlar yapılacaktır. 
 
• Yapım işleri sırasında tespit edilen eksik ve hatalı uygulama proje ve detayları, yüklenici 
tarafından ivedilikle  İdareye bildirilmek zorundadır. 
 

26.  EKLER  
 

Ek 1. Akış Şeması 
Ek 2. Öğütülmüş Kolemanit Analiz Raporu 
Ek 3. İnşaat İşleri Birim Fiyat Poz Tarifleri 
Ek 4. Mekanik İşler Teknik Şartnamesi  
        Ek 4.1 Genel Borulama Teknik Şartnamesi 
         Ek 4.2 Genel Boya Teknik Şartnamesi  
         Ek 4.3 Genel Mekanik Kaynak Teknik Şartnamesi 
Ek 5.  Elektrik Teknik Şartnamesi 
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Ek 2. Öğütülmüş Kolemanit Analiz Raporu 
 

  

ANALİZ 

 

BİRİM 

SONUÇ 

ORTALAMA 

B2O3 % 42,32 

SiO2 % 6,57 

Fe2O3 % 0,48 

Al2O3 % 0,92 

CaO % 23,12 

MgO % 2,90 

SrO % 2,24 

SO4 % 0,38 

Na2O % 0,04 

As2O3 ppm 829 

K2O % 0,50 

-150 µm % 92,22 

Nem % 0,45 



 

İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ 
İşin Adı : EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ 
01.01 İNŞAAT/İNCE İMALAT 

 
MSB.521/B2-   Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması 
BİRİMİ :  M2 
 
0.50mm kalınlığında galveniz üzeri boyalı trapezoidal kesitli sac, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile 
boyanmış (dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, içe bakan yüzeyi min. 7 mikron epoksi astar ve üstleri min. 20 
mikron polyester son kat boya) levhaların bindirilmesi, aşıklara tespiti, aksesuarların (mahya, saçak altı, 
duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması, trifon rondela altı deliklerinin silikonlanması, inşaat 
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş yerindeki montajının yapılması, malzeme, nakliye, 
işçilik, montaj, zaiyat, araç gereç giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 boyalı trapezoidal 
kesitli sac çatı kaplaması yapılması fiyatıdır.  
 
Ölçü: Kaplanan çatı yüzeyleri alan olarak  hesap edilir. 
 
V.1865-   0,5 mm kalınlıkta fabrikasyon boyalı galvanizli saç ile yakalı monoblok yağmur oluğu (eksiz) 
, yağmur deresi veya düşey yağmur iniş borusu yapılması ve yerine tespiti 
BİRİMİ :  MT 
 
Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz saç, (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (dışa bakan 
yüzeyi min. 5 mikron epoks)) yağmur  oluğu için  köşeden köşeye tekparca eksiz oluk imalatı ve montajı 
yapılması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede üç adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki 
demir kancalarla yerine konması, yağmur iniş borusu için 7*8cm kesitinde ekli  düşey yağmur borusu imalatı 
ve montajı yapılması, 3 metrede 1 adet galvanizli tespit kancaları ile yerine konması her türlü  dirsek, 
bağlantı  malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, müteahhit 
genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatıdır. 
 
Ölçü: Projeye göre uzunluğu hesaplanır. 
 
Y.23.152   Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması 
BİRİMİ :  KG 
 
Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve 
dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri 
malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, 
her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her 
türlü işçilik,  müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve 
yerine konulması, 1 kg fiyatı : 
ÖLÇÜ: 
İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, 
ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. 
NOT: 
1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj 
yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 
2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri 
malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 
3)Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir. 
4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının 
cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 
ağırlık fazlası da ödeme yapılır,  %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın 
cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. 
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İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ 
İşin Adı : EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ 
Y.24.065   0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve 
yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) 
BİRİMİ :  MT 
 
0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinası ile işlenip montaja hazır 
hale getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin 
takılması, olukların eğiminin ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm 
genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin 
açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde 
sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve 
zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: 
ÖLÇÜ  : Yerine takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden ölçülür 
 
Y.25.002/02   Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 
BİRİMİ :  M2 
 
Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı 
renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı : 
ÖLÇÜ : 
a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. 
b) Kapı ve bölmelerde; 
1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 
2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil 
edilir. 
3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 
4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü 
buradan alınır. 
c) Camekân ve pencerelerde; 
1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne 
olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu 
çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki 
pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. 
d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. 
e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür. 
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İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ 
İşin Adı : EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ 
01.02 İNŞAAT/KABA İMALAT 

18.185/1A (YFA.01)-   Makina ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı 
BİRİMİ :  M3 
 
Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat 
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit 
genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır. 
 
18.198/09A (YFA.02)-  Sac cephe kaplaması sökülmesi 
BİRİMİ :  M2 
 
Sac cephe kaplaması sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, kenetli sac ve bakır çatı 
örtüsü sökülmesinin 1 m² fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Sökülen cephe kaplaması üzerinden alan olarak hesaplanır. 
NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. 
 
KGM/6000-   OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME İLE 
ALTTEMEL YAPILMASI 
BİRİMİ :  M3 
 
KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 50 mm 
(2") lik malzeme ile alttemel yapılması. 
 
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : 
Taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör 
arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, KTŞ' de 
belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, 
boşaltılması ve figüre edilmesi, motorlu tulumba ile suyun hazırlanması, alttemel malzemesinin optimum su 
içeriği sağlanarak serilmesi ve sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"dışmda 
kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri 
ile yüklenici karı ve genel masraflar. 
 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : 
Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş başına 
taşınması, suyun taşınması. 
 
Ölçü: 
Serilmiş ve sıkıştırılmış alttemel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre 
ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. 
 
Ödeme : 
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6000 deki "Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 50 mm 
(2") lik Malzeme île Alttemel Yapılması" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır. 
Not: 
(1)   Figüre İdarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır. 
(2)   Yüklenici figüreyi muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir. 
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İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ 
İşin Adı : EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ 
KGM/6040-   TEMEL YAPILMASI [KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE (1")] 
BİRİMİ :  M3 
 
KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, ocak taşından, konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm 
(I")' lik malzeme ile temel yapılması. 
 
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: 
Taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör 
arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, granülometri ve 
evsaf araştırması yapılması, KTŞ' de belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, 
elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi, motorlu tulumba ile suyun hazırlanması, 
temel malzemesinin optimum su içeriği sağlanarak serilmesi ve sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil 
Olmayan Masraflaf'dışmda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, 
makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar. 
 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : 
Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş başına 
taşınması, suyun taşınması. 
 
Ölçü : 
Serilmiş ve sıkıştırılmış temel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre 
ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. 
 
Ödeme : 
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6040 daki "Temel Yapılması [Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile 
(1")]" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır. 
 
Not: 
(1)Figüre İdarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır. 
(2)Yüklenici figüreyi muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir. 
 
MSB.322/A-   Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton Kullanılarak) 
BİRİMİ :  M3 
 
Şartnamesindeki esaslar dahilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak  
C30/37 kalitesinde yol betonu dökülmesi , sıkıştırılması ,tesviyesi , derzlerin bırakılması veya açılması ve 
teçhizi , doldurulması, itinalı bir suretle beton kürünün sulanmak , örtmek vs. şekillerde tamamlanması 
suretiyle her çeşit (taşıt yolu , yaya kaldırım , tünel içi kaldırım ve yol betonları ) beton yol yapılması ; derz 
latalarının iş başında temini ve yerleştirilmesi , bitüm ve boya malzemesinin iş başında temini ve kayma 
demirlerine bir kat  sülyen , bir kat bitüm sürülmesi , gerekli beton veya çelik kalıp malzemelerinin iş 
başında temini ve kalıpların yapılması ,dilatasyon derzlerinin altına sabit derz latalarının temin edilerek 
yerleştirilmesi , beton yüzeyinin  perdah makinası ile perdahlanması beton yüzeyinin yol eksenine dik 
(enine) istikamette süpürülmesi , kendir ve kenevirin iş başında temini ve bunların ; derz boşluklarına 
yerleştirilmesi, bilahare derzlerin ; iyice temizlenmesi, kurutulması ve derz cidarlarına bitümlü malzeme 
sürülmesi , soğuk veya sıcak derz malzemelerinin iş başında temini ve derzlerin bunlarla doldurulması , 
suretiyle beton yol , tretuvar , tünel içi kaldırım ve yolbetonları yapılması ve diğer bütün işlerin yapılması 
için lüzumlu her türlü işçilik , malzeme , makine , alet veedevat masrafları ile müteahhit karı ve genel 
masraflar dahil , (demir bedeli , demir işçiliği ile çimento vedemirin;yüklenmesi , iş başında boşaltılması , 
çimento , demir , kum ve çakılın yıkanması hariç) m3 fiyatıdır. 
 
Ölçü: Tatbik projesi ebadları üzerinden hesaplanan m3 cinsinden hacmidir 
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İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ 
İşin Adı : EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ 
Y.15.001/1A-   Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) 
BİRİMİ :  M3 
 
Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar 
taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan 
boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: 
 
ÖLÇÜ: 
Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. 
NOT: 
1)Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.  
2)Derinlik zammı ödenmez. 
 
Y.15.140/04-   Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 
BİRİMİ :  M3 
 
Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka 
tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır. 
 
Y.16.050/12-   Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç 
dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 
BİRİMİ :  M3 
 
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli 
kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu 
bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede 
laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı 
ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış 
beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya 
kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 12/15 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip 
beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere 
yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, 
soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney 
için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, 
makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve 
boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, 
üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, 
beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve 
diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 12/15 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 
m³fiyatı: 
ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 
NOT: 
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip 
olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun 
olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve 
yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta 
kullanılması mümkün olacaktır. 
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer 
suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 
4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 
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İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ 
İşin Adı : EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ 
 
Y.16.050/16-   Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç 
dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 
BİRİMİ :  M3 
 
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli 
kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu 
bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede 
laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı 
ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış 
beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya 
kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 30/37 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip 
beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere 
yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile 
sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, 
gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü 
işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey 
taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve 
çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, 
taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun 
temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer 
giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 30/37 olan gri 
renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı: 
ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 
NOT: 
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip 
olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun 
olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve 
yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta 
kullanılması mümkün olacaktır. 
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer 
suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 
4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 
 
Y.21.001/03-   Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 
BİRİMİ :  M2 
 
Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan 
düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye 
edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde 
yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
ÖLÇÜ : 
Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât 
deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu 
çıkarılmaz. 
NOT : 
1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 
2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir. 
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İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ 
İşin Adı : EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ 
Y.23.010-   Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) 
BİRİMİ :  TON 
 
5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş 
çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle 
eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme 
ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı: 
 
ÖLÇÜ: 
1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla 
çarpılarak ton olarak hesaplanır. 
2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 
3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil 
edildiğinden hesaba katılmaz. 
______________________________________________________ 
                   ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU 
                   ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek Yön) 
  Çap   Kg/m.   50mm  75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 
______________________________________________________ 
  4.0     0.099     1.97     1.32     0.99     0.66     0.49     0.39     0.33      
  5.0     0.154     3.08     2.06     1.54     1.03     0.77     0.62     0.51 
  5.5     0.187     3.73     2.49     1.87     1.24     0.93     0.75     0.62 
  6.0     0.222     4.44     2.96     2.22     1.48     1.11     0.89     0.74 
  6.5     0.260     5.21     3.47     2.60     1.74     1.30     1.04     0.87 
  7.0     0.302     6.04     4.03     3.02     2.01     1.51     1.21     1.01 
  7.5     0.347     6.94     4.62     3.47     2.31     1.73     1.39     1.16 
  8.0     0.395     7.89     5.26     3.95     2.63     1.97     1.58     1.32 
  8.5     0.445     8.91     5.94     4.45     2.97     2.23     1.78     1.48 
  9.0     0.499     9.99     6.66     4.99     3.33     2.50     2.00     1.66 
  9.5     0.556   11.13     7.42     5.56     3.71     2.78     2.23     1.85 
10.0     0.617   12.33     8.22     6.17     4.11     3.08     2.47     2.06 
10.5     0.680   13.59     9.06     6.80     4.53     3.40     2.72     2.27 
11.0     0.746   14.92     9.95     7.46     4.97     3.73     2.98     2.49 
11.5     0.815   16.31   10.87     8.15     5.44     4.08     3.26     2.72 
12.0     0.888   17.76   11.84     8.88     5.92     4.44     3.55     2.96 
 
Y.23.014-   Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine 
konulması 
BİRİMİ :  TON 
 
Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, 
bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: 
ÖLÇÜ: 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.  
2) Çelik  çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.  
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler 
ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. 
Çap (Ø) Birim Ağırlığı  
mm Kg/m  
8 0,395  
10 0,617  
12 0,888 
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İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ 
İşin Adı : EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ 
Y.23.015-  Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine 
konulması. 
BİRİMİ :  TON 
 
Nervürlü beton çelik çubuğunun  detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, 
bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: 
ÖLÇÜ :1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.  
2) Çelik  çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.  
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler 
ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. 
Çap (Ø) Birim Ağırlığı  
mm Kg/m  
14 1,208  
16 1,578  
18 1,998  
20 2,466  
22 2,984  
24 3,551  
26 4,168  
28 4,834 
 
Y.23.101   Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine 
tespiti 
BİRİMİ :  TON 
 
Her çeşit profil, çelik çubuk, çelik, saçlarla projesine göre her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat yapılması, 
parçaların perçin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi, her türlü malzeme ve 
zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, 
işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması,  1 ton 
fiyatı: 
ÖLÇÜ: 
1)Ölçmede tartı esastır, kullanılan profil demiri perçin, cıvata,ek levhaları ve benzeri tespit elemanları 
birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır ve ataşmana geçirilir. 
2)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları 
levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere 
nazaran % 7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7  den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde 
perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde 
yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. 
 
Y.25.002/02-   Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 
BİRİMİ :  M2 
 
Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı 
renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı : 
ÖLÇÜ : 
a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. 
b) Kapı ve bölmelerde; 
1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 
2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil 
edilir. 
3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 
4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü 
buradan alınır. 
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İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ 
İşin Adı : EMET TOZ TEMİZLEME ÜNİTESİ 
 
c) Camekân ve pencerelerde; 
1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne 
olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu 
çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki 
pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. 
d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. 
e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür. 
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MEKANİK İŞLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. KAPSAM 

Bu şartname, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde yapılacak olan Toz Temizleme Ünitesi yapım işi kapsamında yer alan mekanik 
işlere ait her türlü makine-ekipman, tesisat, sistem ve donanımın Yüklenici tarafından 
temini, imalatı, montajı, birbirleri ile ara bağlantılarının yapılması, tesisin çalıştırılabilmesi 
ve bakımı için iş güvenliği kurallarına uygun olarak merdiven, platform ve korkuluklarının 
yapılması, işletmeye alınması ve çalışır vaziyette teslimini kapsamaktadır. 

2. GENEL HUSUSLAR 

2.1. Kapsamda yer alan ve üretici firmalardan teknik şartname koşullarına göre hazır olarak 
temin edilecek makine-ekipmanın çizimlerde belirtilen yerleşim boyutları, detayları ve 
özellikleri siparişin temin edileceği üretici bilgilerine göre İdare’nin onayı alınarak, Yüklenici 
tarafından kesinleştirilecek ve ilgili çizimler üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak montaj 
edilecektir. 

2.2. Projelerde yer alanların dışında, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygunluk 
açısından ilave olarak gereken ve aynı zamanda donanım ve sistemlere bakım ve onarım 
yapılması ile ulaşım sağlanması için gerekli olan korkuluk, merdiven, muhafaza, platform 
vb. gibi işler Yüklenici tarafından anahtar teslimi kapsamında yapılacaktır. 

2.3. Kapsamdaki tüm makine-ekipman, tesisat, donanım vs.’nin imalat ve kaynakları ekli 
“Genel Mekanik Kaynak Şartnamesi”ne göre yapılacak ve “Genel Boya Şartnamesi”ne göre 
boyanacaktır. Borulamalar ise “Genel Borulama Teknik Şartnamesi”ne göre yapılacaktır. 

3. MAKİNE EKİPMAN VE ÖZELLİKLERİ 

Toz Temizleme Ünitesinde yer alacak ana makine-ekipman aşağıda sıralanmış olup, 
mekanik uygulama ve detay projelerine uygun imalat ve/veya temin ile montajın yapılması 
esastır. Sistem içindeki makine ekipmanın birbiriyle bağlantısı ve sürekliliğinin sağlanması 
için gerekli olabilecek her türlü bağlantı elemanları da kapsama dahildir. 

3.1. Vakum Ünitesi 

Vakum ünitesi, katlarda dökülen öğütülmüş kolemanit ürününü vakum etmek amacıyla 
tasarımı sabit olacak şekilde temin edilecektir. Çekilecek malzeme tane boyutu maksimum 
+1 mm olup ağırlıkça -150 mikron büyüklüktedir.  Vakum ünitesi minimum 1 ton/saat 
kapasitede olacaktır. Aynı anda, aynı bölgede maksimum 2 noktadan emiş yapabilecektir. 

Yüklenici, vakum ünitesinin ve parçalarının imalat, montaj geçerli dokümanlardaki şartlara 
uygun olarak ve iyi bir mühendislik uygulaması ile yapmaktan bütünüyle sorumlu olacaktır. 
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Endüstriyel vakum süpürgesi; vakum ünitesi (vakum pompası), akustik ses izolasyon kabini, 
elektrik panosu, borulama sistemi ve egzoz hattı tozsuzlaştırma ünitesinden oluşmaktadır. 

Vakum ünitesi içinde yeterli yüzey alanında güvenlik filtresi bulunacaktır. 

Motor gücü minimum 37 kW olacaktır.  

Motor hareketlerinden kaynaklı titreşimleri sönümlemek amacıyla vibrasyon takozu 
kullanılacaktır.  

Çalışma esnasında oluşacak sesin yalıtımı için ünite, akustik kabin içinde yer alacaktır. 
Gürültü seviyesi 5 m mesafeden maksimum 70 dB(A) olacaktır. 

Akustik kabin DKP saçtan üretilmeli ve saç kalınlığı ses yalıtımına uygun olarak seçilmelidir.  
Kabin içi hava girişi için ferforjeli hava giriş kapağı olmalıdır.  Personelin üniteye 
müdahalelerini kolaylaştırmak için üründe menteşeli gömme kapaklar kullanılmalıdır.  
Sistemdeki vakum değerlerini görmek ve hava basıncını ölçmek amacıyla manometreler 
kullanılmalıdır.  1. sınıf akustik özelliğe sahip, alev geciktiricili akustik sünger, ürün akustiği 
sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Ağır ses bariyeri yalıtımı arttırmak amacı ile 
kullanılmalıdır. Akustik kabin elektro statik boya ile boyanmalıdır. 

Vakum ünitesi ile filtre arasındaki vakum hattı paslanmaz çelik boru ile irtibatlandırılacaktır. 

3.2. Vakum Filtresi 

Vakum filtre ünitesi içerisinde, yüksek toz tutma özelliğine sahip polyester filtreler 
kullanılacaktır. Vakum ünitesindeki vakum yönlendirmelerinde çift etkili pnömatik 
aktüatörler kullanılacaktır. Vakum geçişleri esnasında vakumu istenilen bölümde tutmak 
amacıyla özel  tasarım klape üniteleri imal edilecek ve bu ünitede aşınmaya dayanıklı dil 
klapeler kullanılacaktır. Klape ünitelerinde birikmesi öngörülen malzeme için boşaltımı 
sağlamak amacıyla ek sistem olacaktır. Filtre yüzey alanı minimum 12 m2 olacaktır. Ayrıca 
yeterli kapasitede konik toz toplama haznesi bulunacaktır. 

3.3. Ürün Bunkeri 

İlgili proje ve şartnamelerine uygun ürün bunkeri imal edilecektir. Yüklenici bunker ve 
parçalarının imalat, montaj geçerli dokümanlardaki şartlara uygun olarak ve iyi bir 
mühendislik uygulaması ile yapmaktan bütünüyle sorumlu olacaktır. 

Döküş şutlarının bağlandığı branşmanlar için projede detayı verilen yapma flanşlar 
kullanılacaktır. Yüklenici şut bağlantılarını yapmadan önce şut flanşı imalatı ile karşılıklı 
flanşların uyumluluğunu, kotlarını yerinde tespit edecektir. 
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Filtreden yapılacak beslemede bunkerde oluşacak artı basıncın oluşmaması için basınç 
valfi kullanılacaktır. 

Bunker bakım ve kontrol amacıyla gövde menholü teşkil edilecektir. 

Kullanılacak bütün malzemeler detay imalat projeleri ve teknik şartnamelerde belirtilen 
özelliklerde olacaktır. 

İmalat öncesi ambar ve depolarda bulunan saclar, kumlama ve boyama işlemine kadar 
korunacaktır. 

Sacların siparişi verilmeden önce temin edilecek saclara ait örnek bir sac sertifikası 
İdare’ye gönderilerek onayı alınacaktır. Yüklenici sacların Orijinal sertifikalarını imalatlara 
başlamadan önce İşveren’e göndererek uygunluk alacaktır. 

İdare ‘nin yazılı onayı olmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. 

Malzemeler beraberinde detaylı bilgileri içeren bir kopya üretici firma katalogu İdare‘ye 
verilecektir. 

Menhollerde kullanılan conta malzemesi kauçuk malzeme ve/veya asbestsiz kligerit 
olacaktır.  

Tüm gövde saclarına proje ve kaynak yöntem talimatlarında (WPS) belirtilen şekilde kaynak 
ağızları açılacaktır. Sacların imalatında bu sacların projeye uygun olarak, boydan ve/veya 
enden kesilmesi gerekecektir. 

Sacların kesilmesinde proje ölçülerine kesinlikle uyulacaktır. Sac ölçüleri kesim sonrası en, 
boy ve köşegen ölçüleri olmak üzere kontrol edilecek ve sac kesim kontrol formuna 
işlenecektir. Gövde kesim sonrası aşağıdaki ölçü toleranslarına sahip olacaktır. 

Genişlik / uzunluk farkı -/+ 1.5 mm 

Köşegen ölçüleri farkı -/+ 3.0 mm 

Yüklenici hatalı olarak imal ettiği sacı bedelsiz olarak temin ve imal etmekle yükümlüdür. 

Sacların bükülme işlemi yapılırken, sacların silindire dikey olarak verilmesi sağlanacak ve 
silindirden çıkan saclar, sacların büküm çaplarının bozulmadan stoklanmasını sağlayacak 
donanımlara istiflenecektir. Yüklenici gerekli tüm ekipman ve aparatları bu işlemlerin 
düzgün olarak yapılabilmesi amacıyla temin edecektir. Bu ekipman ve aparatlar hazır 
olmadan sacların büküm işlemi yapılmayacaktır. 
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Büküm işleminin her aşamasında mastar kontrolü yapılacak, saclar gerektiğinden az veya 
daha fazla bükülmeyecek ve her noktasının dairesel olarak bükülmesi sağlanacaktır. 
Özellikler sacların uç kısmına özen gösterilecek istenen yarıçap ölçüsünde bükülmesi 
sağlanacaktır. Bunkere ait tüm nozullar büküm işleminden sonra açılacaktır. 

Bunker montajı tamamlandıktan sonra Yüklenici, bunker içindeki ve tavanındaki tüm çöp, 
döküntü, moloz ve artık malzemeyi çıkartarak gerekli temizlik işlerini yapacaktır.  

3.4. Silobas Dolum Körüğü 

Ürün bunkerinden çıkan ürünü kontrollü bir şekilde silobas kamyonlara doldurmak 
maksadıyla uygun tip ve yeterli kapasitede silobas dolum körüğü teçhiz edilecektir. Silobas 
dolum körüğü çift cidarlı olacak, iç cidardan kirli ürün akarken oluşan toz, dış cidardan 
emilerek İdare’nin göstereceği yere aktarılacaktır. Açık ve kapalı boyu ile çalışma mesafesi, 
ilgili projelerinde gösterilen bunker altına yanaşacak silobas kamyon göz önüne alınarak 
belirlenecektir. Körük malzemesi karbon çelik, ürüne temas eden yüzeyleri ise aşınmaya 
mukavim sac (hardoks veya muadili) olacaktır. Silobas dolum körüğü kapsamına her türlü 
manuel, otomatik vana, klape, sensör, siviç, motor, redüktör, pano, panel vb. dahildir. 

3.5. Borulama 

İlgili projelerine, şartnamelerine ve özel tariflere uygun olarak gerekli borulama işleri 
yapılacaktır. 

3.6. Klapeler 

İlgili projelerine, şartnamelerine ve özel tariflere uygun olarak gereken yerlere klapeler 
teçhiz edilecektir. 

3.7. Monoray Vinç 

Bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili projelerinde gösterilen yere 1,5 ton 
kaldırma kapasiteli, elektrikli monoray vinç teçhiz edilecektir. 

-Kaldırma ve yürütme mekanizmalarında standartlara uygun kapasitede elektromanyetik 
diskli frenler bulunacaktır. 

-Vinç, sökülen parçanın yanından push buton ile kumanda edilebilir olacaktır. 

-Statik ve dinamik test yükü ilgili standartlarına uygun olacaktır.  

-İlgili kurallara uygun olarak test edilecektir. Testlerin tamamlanmasından sonra Yüklenici 
ekipmana ait işletme ve bakım kılavuzları ile yedek parça listelerini İdare’ye sunacaktır. 
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-Alt ve üst sınır konumlarında limit anahtarlar temin edilecektir. 

-Halatın tamburlara düzgün sarılmasını temin etmek üzere halat kılavuzlama düzeneği 
bulunacaktır. 

-Diğer özellikler ilgili TSE, DIN veya FEM standartlarına uygun olacaktır. 

4. MEKANİK ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ 

4.1 ÖBF.MEK.001 Vakum Ünitesi Temini ve Montajı 
 
Yüklenici tarafından şartnameye uygun olarak temin edilecek vakum ünitesinin, imalatçı 
şartname ve projelerine uygun olarak taşınması, montajı ve montajında kullanılacak olan 
Yüklenici tarafından temin edilmesi gereken her türlü, şase, hava bacası, ankraj, karşı flanş, 
conta, cıvata ve diğer tespit malzemelerinin taşınması, istiflenmesi, yerine yerleştirilmesi, 
proje içindeki yerlerine montajı, mekanik ve elektrik bağlantılarının yapılması ile montaj için 
her cins iskele geçici destek ve koruma teçhizatı yapılması, imalatı ve testi. İşin yürütülmesi 
için gerekli her cins makine, teçhizat, takım ve aparatın temini. Kontrollük tarafından uygun 
bulunmayan montajların düzeltilmesi veya Kontrollük tarafından isteniyorsa sökülerek 
yeniden yapılması ve çalışır durumda teslimi. Vakum ünitesi temini, montajları için gerekli 
yardımcı malzeme, ekipman ve işçiliğin temini, bilahare nihai bağlantıların tamamlanması 
dahil toplam 1 adet vakum ünitesi montajlı fiyatları, genel gider ve Yüklenici karı dahil.  
 
4.2 ÖBF.MEK.002 Vakum Filtresi Temini ve Montajı 
 
Yüklenici tarafından şartnameye uygun olarak temin edilecek vakum filtresinin, imalatçı 
şartname ve projelerine uygun olarak taşınması, montajı ve montajında kullanılacak olan 
Yüklenici tarafından temin edilmesi gereken her türlü, hava kilidi klapesi, vakum ünitesi ile 
vakum filtresi ara bağlantı borusu, filtre döküş şutu(paslanmaz), şase, ankraj, karşı flanş, 
conta, cıvata ve diğer tespit malzemelerinin taşınması, istiflenmesi, yerine yerleştirilmesi, 
proje içindeki yerlerine montajı, mekanik ve elektrik bağlantılarının yapılması ile montaj için 
her cins iskele geçici destek ve koruma teçhizatı yapılması, imalatı ve testi. İşin yürütülmesi 
için gerekli her cins makine, teçhizat, takım ve aparatın temini. Kontrollük tarafından uygun 
bulunmayan montajların düzeltilmesi veya Kontrollük tarafından isteniyorsa sökülerek 
yeniden yapılması ve çalışır durumda teslimi. Vakum filtresinin temini, montajları için 
gerekli yardımcı malzeme, ekipman ve işçiliğin temini, bilahare nihai bağlantıların 
tamamlanması dahil toplam 1 adet vakum filtresi montajlı fiyatları, genel gider ve Yüklenici 
karı dahil. 
  
4.3 ÖBF.MEK.003 Ürün Bunkeri İmalatı ve Montajı 
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Şartnameleri ve İmalat Projeleri ihale dosyasında verilen bunker gövdesi, nozulları, bakım 
kapağı, klapeleri, vakum filtresi ve dolum körüğü arası bağlantı şutları, seviye göstergeleri 
dâhil imal edilmesi, boyanması, yerine konulması, test edilmesi, devreye alınması, işlerinin 
gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, yükleme, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edevat ve 
her türlü sarf malzemeleri giderleri, montaj, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil olmak 
üzere şartnamesine ve projelerine uygun olarak yapılarak çalışır durumda teslimi. 
 
4.4 ÖBF.MEK.004 Silobas Dolum Körüğü Temini ve Montajı 
 
Yüklenici tarafından şartnameye uygun olarak temin edilecek silobas dolum körüğünün, 
imalatçı şartname ve projelerine uygun olarak taşınması, montajı ve montajında 
kullanılacak olan Yüklenici tarafından temin edilmesi gereken her türlü malzemelerinin 
taşınması, istiflenmesi, yerine yerleştirilmesi, proje içindeki yerlerine montajı, mekanik ve 
elektrik bağlantılarının yapılması ile montaj için her cins iskele geçici destek ve koruma 
teçhizatı yapılması, imalatı ve testi. İşin yürütülmesi için gerekli her cins makine, teçhizat, 
takım ve aparatın temini. Kontrollük tarafından uygun bulunmayan montajların düzeltilmesi 
veya Kontrollük tarafından isteniyorsa sökülerek yeniden yapılması ve çalışır durumda 
teslimi. Silobas dolum körüğü temini, montajları için gerekli yardımcı malzeme, ekipman ve 
işçiliğin temini, bilahare nihai bağlantıların tamamlanması dahil toplam 1 adet silobas 
dolum körüğü montajlı fiyatları, genel gider ve Yüklenici karı dahil.  
 
4.5 ÖBF.MEK.005 Vakum Hattı, Karbon Çelik Boru Temini ve Montajı 
 
Yüklenici tarafından şartnamesine ve projesine uygun olarak temin edilecek paslanmaz 
çelik boru ve bu boru grubu montajında kullanılacak dirsek, T parçası, redüksiyon, kep, 
flanş, conta, saplama, somun, kaplin, rakor ve gerekli olan her türlü borulama 
malzemesinin temini, taşınması, istiflenmesi, yerine yerleştirilmesi, imalat ve montaj için 
her cins iskele geçici destek ve koruma teçhizatı yapılması, imalatı, montajı, boyanması ve 
testi. İşin yürütülmesi için gerekli her cins makine, teçhizat, her türlü sarf malzemesinin  
temini. Tüm vakum hattı boruları demontaj kolaylığı için en fazla 6 metrede bir flanşlı 
bağlantı ihale ekinde verilen projeye göre imalat ve montaj edilecektir. Boru taşıyıcı çelik 
mesnet ve boru kelepçeleri bu işin kapsamında yapılacaktır. Boruların imalat öncesi 
temizlenmesi ve imalata hazır hale getirilmesi, projesine ve ilgili şartnamelere uygun olarak 
kesilmesi, boru ve fittingslerin kaynak ağızlarının hazırlanması, soket fittingslerin boru 
bağlantı girişlerinin temizlenerek kaynağa hazır duruma getirilmesi, kaynağının yapılması, 
şartnamelere göre her türlü test işlemlerinin yapılması, Kontrollük tarafından uygun 
bulunmayan yerlerin tamiri, veya Kontrollük tarafından isteniyorsa şartnameye uygun hale 
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getirilmesi,  nihai bağlantıların tamamlanması ve çalışır durumda teslimi için paslanmaz 
çelik boru, fiting ve flanş montajlı fiyatları, genel gider ve Yüklenici karı dahil.  
 
ÖBF.MEK.005.1 DN150    
ÖBF.MEK.005.2 DN125    
ÖBF.MEK.005.3 DN100    
ÖBF.MEK.005.4 DN80    
ÖBF.MEK.005.5 DN50    
 
4.6 ÖBF.MEK.006 Vakum Hatları Bazalt Boruları ve Bağlantı Parçaları Temini ve 
Montajı 
 
Yüklenici tarafından şartnamesine ve imalat projesine uygun olarak temin edilecek bazalt 
boru, dirsek, Y parçası, redüksiyon, flanş, conta, saplama, somun ve gerekli olan her türlü 
malzemenin temini, taşınması, istiflenmesi, yerine yerleştirilmesi, imalat ve montaj için her 
cins iskele geçici destek ve koruma teçhizatı yapılması, imalatı, montajı, İşin yürütülmesi 
için gerekli her cins makine, teçhizat, her türlü sarf malzemesinin  temini. Bazalt boru, 
dirsek ve Y parçalarının montaj öncesi temizlenmesi ve imalata hazır hale getirilmesi, 
projesine ve ilgili şartnamelere uygunluğunun kontrolü, Kontrollük tarafından uygun 
bulunmayan bazaltlı parçaların Kontrollük tarafından isteniyorsa şartnameye uygun hale 
getirilmesi,  nihai bağlantıların tamamlanması ve çalışır durumda teslimi için bazalt boru, 
fiting ve flanş montajlı fiyatları, genel gider ve Yüklenici karı dahil. 
  
ÖBF.MEK.006.1 Ø125 BORU    
ÖBF.MEK.006.2 Ø100 BORU    
ÖBF.MEK.006.3 Ø82,5 BORU    
ÖBF.MEK.006.4 Ø125 DİRSEK    
ÖBF.MEK.006.5 Ø100 DİRSEK    
ÖBF.MEK.006.6 Ø82,5 DİRSEK    
ÖBF.MEK.006.7 Y ÇATAL    
 
4.7 ÖBF.MEK.007 Vakum Hatları Flexible Boru Temini ve Montajı 
 
Yüklenici tarafından şartnamesine ve imalat projesine uygun olarak temin edilecek her kat 
için 12 m flexible boru, bağlantı kelepçesi ve gerekli olan her türlü malzemenin temini, 
taşınması, istiflenmesi, yerine yerleştirilmesi, imalat ve montaj için her cins iskele geçici 
destek ve koruma teçhizatı yapılması, imalatı, montajı, işin yürütülmesi için gerekli her cins 
makine, teçhizat, her türlü sarf malzemesinin temini.Projesine ve ilgili şartnamelere 
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uygunluğunun kontrolü, Kontrollük tarafından uygun bulunmayan parçaların Kontrollük 
tarafından isteniyorsa şartnameye uygun hale getirilmesi,  nihai bağlantıların 
tamamlanması ve çalışır durumda teslimi için flexible  boru, bağlantı kelepçesi montajlı 
fiyatları, genel gider ve Yüklenici karı dahil. 
 
4.8 ÖBF.MEK.008 Klape İmalatı ve Montajı 
 
Yüklenici tarafından ihale ekinde verilen imalat projesine uygun olarak imal edilecek, gerekli 
olan her türlü malzemenin temini, taşınması, istiflenmesi, yerine yerleştirilmesi, imalat ve 
montaj için her cins iskele geçici destek ve koruma teçhizatı yapılması, imalatı, montajı, işin 
yürütülmesi için gerekli her cins makine, teçhizat, her türlü sarf malzemesinin  temini. 
projesine uygunluğunun kontrolü, Kontrollük tarafından uygun bulunmayan parçaların 
Kontrollük tarafından isteniyorsa projeye uygun hale getirilmesi,  nihai bağlantıların 
tamamlanması ve çalışır durumda teslimi için klape imalatı montajlı fiyatları, genel gider ve 
Yüklenici karı dahil. 
 
4.9 ÖBF.MEK.009 1,5 Ton Monoray Vinç Temini ve Montajı 
 
Yüklenici tarafından şartnamesine uygun olarak temin edilecek monoray vinç, fabrika 
testleri, muayeneleri, vinç kirişi üzerine montaj işleri için gerekli her türlü malzeme ve 
zayiatı, yükleme, yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet, edevat ve her türlü sarf malzemeleri 
giderleri, montaj, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil olmak üzere şartnamesine uygun 
olarak yapılarak çalışır durumda teslimi. 
 
5. DİĞER HUSUSLAR 

- Tüm ekipmanın hareketli parçalarının yağlanabilmesi amacıyla gerekli yağlama elemanı 
bulunacaktır. Dokümanda her bir ekipman için kullanılması öngörülen yağ cinsi ve miktarı 
ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Testlerden önce her bir ekipmanın yağlanması 
sağlanacaktır. 

- Yüklenici tarafından temin edilecek makine-ekipmanın ilk yağlama ve yağ doldurma 
işlemi Yüklenici tarafından sentetik yağ kullanılarak yapılacaktır. Makine-ekipmanın 
yağlama sistemlerinde kullanılacak tüm yağlar iklim şartlarına uygun seçilecektir. Yağlar, 
yurtiçinden kolaylıkla temin edilebilir olacaktır. 

- Kaynak ve cıvata ile birleştirilecek kısımlar birbirine tam uyum sağlayacak şekilde 
hazırlanacaktır. 

- Levha ve profiller çatlak ve kırık oluşmayacak şekilde bükülecektir. 
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- Profiller testere ve/veya makas ile kesilecektir. Yüzeyler düzgün ve pürüzsüz olacak, 
çapaklar temizlenecektir. 

- Profil ve levhaların kesilmesi sırasında kertik tesirine maruz kalacak yerler imkan 
nispetinde büyük bir yarıçapla yuvarlatılacaktır. 

- Cıvata deliklerinin yüzeyleri dik olarak delinecek ve delik kenarlarındaki çapaklar 
temizlenecektir. 

- I ve U profillerin eğik kısımlarındaki cıvata bağlantılarında mutlak surette eğik yüzeyli 
rondelalar kullanılacaktır. 

- Kaynak dikişleri düzgün ve temiz olacaktır. Kaynak edilen parçaların yanmamasına dikkat 
edilecektir. Kaynak bittikten sonra curuf çekiçle kırılarak tel fırça ile temizlenecek, 
paslanmaya karşı tedbir alınacaktır.  

- Basınçlı hava nakleden boruların kaynaklarının sızdırmaz olmasına dikkat edilecek ve 
imalattan sonra sızdırmazlık testi yapılacaktır. 

- Uzun profillerin taşınması ve montajı sırasında kalıcı(plastik) deformasyon meydana 
gelmemesine dikkat edilecektir. 

- Montaj sırasında birbirini karşılamayan delikler oksijen veya elektrotla delinmeyecek, eğri 
profiller çektirilerek düzeltilmeyecektir. Gerekli bütün düzeltmeler atölye şartlarında ve yapı 
denetim görevlisinin tayin edeceği yöntemlerle yapılacaktır. 

- Yüklenici, İdare tarafından talep edildiğinde, kullandığı malzemelerin test ve analizini 
yaptırmak ve test sertifikaları ile menşe dokümanını ibraz etmekle yükümlüdür.          

- Bütün hareketli parçalar işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olacak şekilde 
korunacak ve muhafaza altına alınacaktır. 

- Cıvata bağlantılarında gerekli rondelalar kullanılacak ve somunlar iyice sıkılmış   olacaktır. 

- Açık havada çalışan bütün makine yatakları ve motorların üzeri yağmur geçirmeyecek 
şekilde dış tesirlere karşı örtülecektir. 

- Ankraj cıvataları, çelik ve kimyasal dübeller, makine-ekipmanın  dinamik ve statik yüküne 
dayanacak  şekilde seçilecektir. 

- Yüklenici, teklifinde önerdiği ekipmanın marka ve menşei ile bunlara ait bilgileri ve kalite 
belgelerini verecektir. Tüm malzeme ve donanım öncelikle TSE standartlarına uygun olarak 
temin edilecektir. TSE’li ürünün mevcut olmaması halinde TSEK belgeli veya uluslararası 
kabul görmüş yabancı standartlara uygun ürün kullanılacaktır. 
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- Temin edilecek makine-ekipman İdare’nin onayına sunulacak ve müteakiben siparişe 
bağlanacaktır. 

- Temin edilecek tüm makine-ekipmanın; standartlara uygun imalat yapan ve TSE, ISO 
belgeli firmalardan temin edilmesi esastır. 

- Yüklenici, montaj artıklarını İdare tarafından gösterilecek yere taşıyacak ve türüne göre 
istifleyecektir. 

- Her ekipmana, ulaşılacağı ve bakımı yapılacağı hususları göz önünde bulundurulacak, iş 
sağlığı ve işçi güvenliği açısından gerekli olabilecek her türlü merdiven, platform, korkuluk 
ve muhafaza kapsama dahil olarak yapılacaktır. 

- Proje ve malzeme listesindeki belirtilmeyen kalemlerde aşağıdaki normlara uyulacaktır: 

     a) Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnameleri 

     b) Türk Standartları 

     c) DIN Normları 

6. TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ 

Ek-1: Genel Borulama Teknik Şartnamesi 
Ek-2: Genel Boya Teknik Şartnamesi 
Ek-3: Genel Mekanik Kaynak Teknik Şartnamesi 
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1. KAPSAM 

Bu şartname, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde yapılacak olan Toz Temizleme Ünitesi yapım işi kapsamında vakum hatları 
borulama işlerine ait imalat, taşıma, montaj, test ve süpervizörlüğün yapılarak çalışır 
şekilde tam ve kusursuz olarak teslim edilmesi için minimum şartları kapsar. 

2. REFERANSLAR 

İş aşağıda listeleri verilen Kod’ların en son tarihli sürümlerine, İdanenin şartnamelerine, 
borulama plan ve kesit projeleri ve izometrik projelerine uygun olarak yapılacaktır. 

2.1 Kodlar ve Standartlar: Bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili TSE standartlarını 
kullanmak esastır. TSE standardı olmadığı durumlarda aşağıdaki standartların en son 
baskıları kullanılacaktır. 

- ASTM 

- DIN 

3. GENEL 

3.1 Genel  

3.1.1 İş’te kullanılacak bütün malzemeler imalat projelerinde ve teknik şartnamelerde 
belirtilen özelliklerde olacaktır. 

3.1.2 Bütün malzemeler yeni ve ilgili test sertifikaları beraberinde olacaktır. 

3.1.3 Borular toprak veya beton zemin üzerinde depolanmayacak, kalas ya da boru askısı 
üzerinde istif edilecektir. 

3.1.4 Paslanmaz çelik, karbon çelik, galvaniz boru ve boru elemanları ayrı yerlerde 
istiflenecektir ve birbirleriyle temas etmeyeceklerdir. 

3.1.5 Borulara temas eden bütün nakliye ekipmanlarının boru temas yüzeyleri borulara 
zarar vermeyecek şekilde semerlerle ve takozlarla korunmuş olacaktır. Boruların 
taşınmasında kesinlikle çelik tel zincir ve benzeri boruya zarar verecek taşıma elemanları 
kullanılmayacaktır. Borular birbirleriyle demet oluşturacak şekilde bağlanıp 
taşınmayacaktır. 

3.1.6 Flanş yüzeylerinde, kaynak, diş ve soket ağızlarında bulunan koruyucu kapaklar 
montaj yapılıncaya kadar yerinde kalacaklardır. 
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3.1.7 İmalat öncesi ambar ve depolarda bulunan boru ve boru elemanları üzerindeki 
koruyucu boyalar, kumlama ve boyama işlemine kadar korunacaktır. 

3.1.8 Boru, fiting armatür ve enstrüman cihazları ile konsol malzemelerinde; imalatçı firma 
tarafından tavsiye edilen muhafaza esaslarına uyulacaktır. Muhafaza esasları bulunmaması 
halinde, nemlenme ve korozyonu önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır. 

3.1.9 Bütün boru ve fitingler çap, malzeme sınıfı, et kalınlığına göre markalanacak ve depo 
edilecektir. 

3.1.10 Tanımlanamayan ya da eksik dokümanı olan malzemeler etiketlenip ayrı bir yerde 
depolanacaktır. İdare’nin yazılı onayı olmadan hiçbir şekilde bu malzemeler imalatta 
kullanılmayacaktır. 

3.1.11 Zarar görmüş, ezilmiş, kırılmış ve fabrika üretiminden dolayı üzerinde bir hata tespit 
edilmiş malzemeler kesinlikle imalatlarda kullanılmayacaktır. 

3.1.12 Boru mesnetleri projelerde tarif edildiği şekilde yapılacaktır. Alternatif olarak 
galvaniz kaplı hazır imal edilmiş prefabrik boru askı / mesnet elemanları Yüklenici 
tarafından önerilebilir. 

3.2 Malzeme Takibi  

3.2.1 İmalatı yapılmış boruların her bir bölümüne, planlı olarak hat numaraları ve spool 
numaraları verilecektir. 

3.2.2 Yüklenici numaralama, imalat takip ve ambar takip sistemini bir yazılı 
dokümantasyon haline getirecek ve İdare’nin görüşüne sunacaktır. İdare bu 
dokümantasyona göre imalatı takip ve kontrol edecektir. Bu imalat izleme sistemi, 
malzeme sertifikalarıyla beraber olacak ve depodan atölyeye, montajdan teste kadar 
İdare’ye takip imkânı sağlayacaktır. 

3.3 Genel İmalat Kaideleri ve Toleransları 

3.3.1 İmalat ve/veya montaj hatası durumunda borular elektrotla değil kesme taşı ile 
kesilecektir.  

3.3.2 Doğrusal olarak imalat toleransları 10’’ ve küçük çaptaki borular için ± 3 mm, 12’’ ve 
daha büyük çaptaki borular için ± 5 mm olacaktır. 

3.3.3 İmalatı tamamlanmış bütün düz boru, dirsek, branşman kısımlarında maksimum ve 
minimum dış çaplar arasındaki fark, ölçümün yapıldığı boru kısmı için norm veya 
standartlarda belirtilen nominal dış çapın %5’inden fazla olmayacaktır. 
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3.3.4 Flanş yüzeyleri konkav olmayacaktır. 

3.3.5 Flanşın kaynaklı veya dişli olarak boruya bağlantısında flanş ön yüzey düzlemi ile boru 
merkezi ekseni arasındaki açı en fazla 90°   ½’’ olacaktır. 

3.3.6 Montajlı durumda flanş merkez ekseni ile flanşın bağlandığı boru merkez ekseni 
arasındaki mesafe 1,5 mm’den fazla olmayacaktır. 

3.3.7 Herhangi iki kaynak arasındaki mesafe 50 mm’den az olmayacaktır. 

3.3.8 Dirsek ve branşmanlarda, projelerde belirtilen eksenler arasındaki açılar ile montajlı 
durumlar arasındaki açılar en fazla + 1/40 olacaktır. 

3.3.9 Bükme ile yapılacak dirseklerde bükülen kısmın et kalınlığı boru et kalınlığının 
%87,5’den düşük olmayacaktır. Bükme ile yapılan dirsekler İdare onayından sonra monte 
edilecektir. 

4. NAKLİYE 

İmal edilmiş boru spoollarının temizlenip ve kontrollerinin yapılmasından sonra yapılacak 
nakliye hazırlıkları şunlardır: 

4.1 Flanş yüzeyleri imalata hazırlanmış yüzeyler ve dişler pas ve kirden temizlenip korozyon 
önleyicilerle örtülecektir. 

4.2 Küçük branşman ve manifold parçalarının nakliye sırasında hasar görmemesi için 
paketlemeleri yapılacaktır. 

4.3 Dişli kaplinler ve diğer dâhili dişli bağlantılar plastik kör veya bantlarla örtülüp 
korunacaktır. 

4.4 Dişli nipeller ve harici dişli bağlantılar plastik kapak veya bantlarla örtülüp korunacaktır. 

4.5 Kaynak ağızları plastik veya ağaçtan kapaklarla örtülecek ve pas önleyicilerle 
kaplanacaktır. 

4.6 Flanş yüzeyleri plastik veya ağaçtan kapaklarla örtülerek korunacaktır. 

4.7 Soket kaynaklı parçalar plastik körlerle korunacaktır. 

4.8 Kaybolma ihtimali yüksek parçalar karton veya ahşap kutularda korunacaktır. Her 
kutuda sıkıca bağlanmış metal etiketler bulunacaktır. Bu etiketlerde malzeme takip bilgileri 
gösterilecektir. 
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4.9 İmalatı yapılmış spool borular ahşap bloklar üzerine korunacak ve metal sapanlarla 
taşınmayacaktır. 

5. MONTAJ 

5.1 Bütün boruların montajı, borulama projeleri ve izometrik projelerine göre yapılacaktır. 

5.2 Borulama malzemelerinin montajı koruma için kullanılan her türlü kapak, jel ve 
paketlerden temizlendikten sonra yapılacaktır. 

5.3 Bütün borulama malzemeleri ve vanaların göze çarpan bir bozukluğunun olup olmadığı 
kontrol edilecek ve kontrolden sonra montajı yapılacaktır. 

5.4 Bütün vanaların kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde çalıştığının kontrolü 
yapılacaktır. 

5.5 Çek vanaların ve kontrol vanalarının akış yönüne göre, doğru monte edildiği kontrol 
edilecektir. 

5.6 Boru mesnetleri borulama projeleri ve/veya izometriler ve teknik şartnamelere göre 
imal edilip montajı yapılacaktır. Projede gözükmediği halde bile gerekli yerlere mesnet 
konulacaktır. Geçici mesnetler montaj işlemi tamamlandıktan sonra kolay sökülebilir 
şekilde yapılacaktır.  

5.7 Montajı yapılacak boruların ekipman giriş ve çıkış bölümlerinin projeleri sahadaki 
mevcut imalat ile kontrol edilecektir. Herhangi bir farklılık sahada İdarenin onayından sonra 
düzeltilecektir. 

5.8 Pompa giriş ve çıkışındaki borulamanın ekipmana en az yük verecek şekilde yapılması 
sağlanacaktır.  

5.9 Ekipman boru bağlantılarını Yüklenici dikkatli şekilde yapacaktır. Ekipmana yapılan boru 
montajı sırasında ekipmanın içine yabancı maddelerin kaynak, cüruf, çapak ve elektrod 
parçalarının girmemesi için gerekli önlemleri alacaktır. 

5.10 Flanş yüzeylerinden koruyucuları temizlenecek ve flanş gasket temas yüzeylerinin 
mekanik ve korozyon hasarları olup olmadığı kontrol edilecektir. 

5.11 Flanş gasket temas yüzeylerindeki hasarlar İdarenin kontrol ve onayından sonra tamir 
edilip kullanılacaktır. Kesme gasket kullanılmayacaktır. Her çapa göre özel imal edilmiş 
gasketler kullanılacaktır. 

5.12 Gasket montajı sırasında yüzeye iyice oturtulacak, boru içine taşmadığı kontrol 
edilecektir. 
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5.13 Cıvata boyları proje ve teknik şartnamelerde belirtildiği gibi yeterli uzunluk ve 
özelliklerde olacaktır. 

5.14 Cıvatalar karşılıklı ve flanş yüzeylerinin birbiriyle çarpıklığı kalmayacak şekilde 
tamamen sıkılacaktır. 

5.15 Flanş yüzeylerine veya gaskete herhangi bir dolgu maddesi sürülmeyecektir. 

5.16 Bütün gasketler yeni ve ilk kez kullanılıyor olacaktır. 

5.17 Paslanmaz çelik, karbon çelik ve galvaniz boru ve boru elemanlarının montajı ve 
temizliği için kullanılan fırça, taşlama ve benzeri aletler ayrı olacaktır.  

5.18 Dişli bağlantılarda dişler temizlenecek ve dişlerin düzgün çalışabilmesi için yağlama 
yapılacaktır. 

5.19 Testlerden sonra sökülmesi gereken flanşların gasketleri yenileri ile değiştirilecektir. 

5.20 İmalat sırasında vanaların hasar görmesini engellemek için Yüklenici önlemler 
alacaktır. 

5.21 Sürgülü, globe, pistonlu ve iğneli vanalarda montaj ve imalat başlamadan önce 
vanalar sıkıca kapatılacak ve daha sonra yarım tur döndürülerek açılacaktır. 

5.22 Vanaların montajı sırasında imalatçı talimatlarına uyulacaktır. 

Montajı biten hatlar ara verilmeden paslanmaya karşı boya şartnamesine göre 
boyanacaktır. Testi yapılacak bağlantı noktaları testten sonra İdarenin onayı ile 
boyanacaktır. 

6. KALİTE GÜVENCE 

İş’e başlamadan önce Kalite Güvence sistemiyle ilgili şartname ve prosedürleri Yüklenici 
İdarenin onayına sunacaktır. Tüm İş’ler onaylanmış prosedür ve şartnamelere göre 
yapılacaktır. 

7. TEMİZLİK 

7.1 İmalat ve montajı yapılacak her türlü borulama, vanalar ve fittings malzemeler 
takılmadan önce boru içerisinde kalan cüruf ve diğer pislikler su veya hava ile 
temizlenecektir ve kurutulacaktır. Günlük montaj sonunda açık kalan boru ve diğer 
ekipmanların ağızları kapatılacaktır, ancak bu iş için üstüpü, bez, kâğıt v.s. 
kullanılmayacaktır. 

7.2 Hat temizliği esnasında filtrelerin süzgeçleri çıkarılacaktır. 
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7.3 Hatlarda kullanılacak su temiz su olacaktır. 

7.4 Su ile temizleme esnasında enstrümanların ve vanaların zarar görmemesi 
sağlanacaktır. 

7.5 Pompa giriş ve çıkış borularının temizlendiği kontrol edilecektir. 

8. KONTROL 

Montajı tamamlanan hatların bütünlüğü, P & I Diyagramları, imalat ve yerleşim projelerine 
göre kontrol edilecektir. 

9. ÖZEL ŞARTLAR 

9.1 Vakum Hatları 

Vakum hatlarında kullanılacak borular karbon çelik dikişsiz çelik çekme olacaktır. Hatlarda 
tıkanma olduğunda kolayca temizlenebilmesi için bütün proses hatları flanş bağlantılı 
olacaktır. Borular yaklaşık 4 – 6 metrede bir flanşla birleştirilecektir. Flanşlarda kullanılacak 
contalar tabaka halinde değil, projedeki çaplara göre hazır kesilmiş ve proje standartlarına 
uygun kalitede ve malzemede olacaktır. Vakum hatlarında kullanılan borular projede 
belirtilen kalitede olacaktır. Branş bırakılan bütün katlarda manuel el klapesi ve max. 12 m 
flexible boru konulacaktır. 
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1. KAPSAM 

Bu şartname, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde yapılacak olan Toz Temizleme Ünitesi yapım işi kapsamında YÜKLENİCİ 
tarafından imal ve monte edilecek olan her türlü makine, ekipman ve borulamaya ait yüzey 
hazırlama ve boya işlerini içermektedir. 

2. GENEL 

2.1 Standartlar: Bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili TSE standartlarını kullanmak esastır. 
TSE standardı olmadığı durumlarda aşağıdaki standartların en son baskıları kullanılacaktır. 

-DIN 55928 Teil 4  Vorbereitung und Prüfund der Oberflahen 

-DIN 55928 Teil 5  Beschictungsstoffe und Schutzsysteme 

-SIS 055900    Pictorial Surface Preparation Standards for Painting  
                                        Steel Surfaces ( İsveç ) 

-BS 5493        Code of Practice for protective Coating of Iron and   
                                        Steel Structures Against Corrosion ( İngiltere ) 

 

2.2 Aşağıda belirtilen yüzeyler aksi belirtilmediği takdirde boyanmayacaktır: 

-  Paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, pirinç gibi demir dışı metal yüzeyler 
-  Galvanizli yüzeyler ve cam yüzeyler, 
-  Betona gömük yüzeyler 
-  Proses ekipmanın ve borularının tüm karbon çeliği iç yüzeyleri 

2.3 Özellikle, tespit cıvatalarının görünen uçları, rondela ve somunlar kolonların yerine 
yerleştirilmesinden ve cıvataların sıkılmasından sonra boyanacaktır. 

2.4 Vana sapı, pompa milleri ve flanş yüzeyleri gibi işlenmiş parlak yüzeyler dışında tüm 
harici karbon çeliği yüzeyler boyanacaktır. 

2.5 Bütün boyalar uygulanmadan önce motorlu bir mikser (karıştırıcı) ile iyice 
karıştırılacaktır. 

2.6 Uygulamanın devamlılığını sağlayacak yeterli miktarda boya malzemesi şantiyede 
bulundurulacaktır. 

2.7 Ekipmanların hidrostatik teste tabi olduğu hallerde, yapı denetim görevlisi tarafından 
test kabulü yapılmadan önce nihai boyama işlemine başlanmayacaktır. 
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2.8 Ahşap yüzeylerin hazırlığı ve boya işleri, ilgili Bayındırlık Bakanlığı Şartnamesine ve boya 
üreticisinin önerilerine uygun olarak yapılacaktır. 

2.9 Boya ve malzemeler, boya üreticisinin önerilerine uygun olarak fazla sıcak  olmayan, 
direkt güneş ışığından mahfuz, iyi havalandırmalı bir hacimde depolanmalıdır. Açık havada 
depolama yapılmayacaktır. 

2.10 Jelleşmiş veya pigment ayrışmasına uğramış ve karıştırılınca homojen bir solüsyon 
haline dönüştürülemeyen  malzemeler kullanılmayacaktır. 

 

3. YÜZEY HAZIRLAMA 

3.1 Metal Yüzeyler  

3.1.1 Boyanacak olan yüzeylerde, ilgili TSE standardı bulunmaması halinde İsveç SIS 
055900’ın yüzey hazırlama standartları referans alınacaktır. 

3.1.2 Kumlama işleminden önce yüzeylerin kuru olmasına, yağ, gres vb. kirletici yabancı 
maddelerden arınmış olmasına özen gösterilecektir. 

3.1.3 Gres ve yağ giderme işlemi, ilgili TSE standardı bulunmaması halinde İngiliz BS 245  
standardında belirtilen kaliteden düşük olmayan solventlerle yapılacaktır. Parafin ve 
benzeri likitler kullanılmayacaktır. Astar boya sürülmeden önce solvent tamamen kurumuş 
olmalıdır. 

3.1.4 Kumlama işleri, yağmur veya kar yağışı süresince veya kumlamadan sonra yüzeyin 
ıslanabileceği durumlarda yapılmayacaktır. Ayrıca kumlama işlemi esnasında yüzey 
sıcaklığının “çiğlenme noktasından’’ en az 3 ºC yüksek olması ve bağıl nem derecesinin 
%80’den fazla olmaması gerekmektedir. 

3.1.5 Kumlama işleminde kullanılacak malzemenin aşındırıcı özelliği açısından tip ve ebadı, 
yüzeyde maksimum 75 mikron mertebesinde pürüzlülük oluşturacak şekilde seçilecektir. 

3.1.6 Kum temizliğinden sonra yüzeylere basınçlı hava tutarak yüzeye yapışması muhtemel 
olan artık, toz vb. temizlenmelidir. 

3.1.7 Kumlama için kullanılan basınçlı hava, su ve yağdan arınmış olmalıdır. Bu özellik 
kumlanmış yüzeylerin tozdan arındırılması işleminde kullanılacak basınçlı hava için de 
geçerlidir. 

3.1.8 Kumlama ile temizlenmiş metal yüzeylere solvent veya diğer temizleyici eriyikler 
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uygulanmamalı ve asitleme yapılmamalıdır. Pas önleyici eriyikler içinde bu kısıtlama 
geçerlidir. 

3.1.9 Astar uygulamasından sonra yapılan kaynak işlemi nedeni ile zarar gören alanlar, tel 
fırça ile temizlenecek ve ilgili boya sistemindeki astar ve son kat boyaları ile tamir 
edilecektir. 

3.2 Beton Yüzeyler  

3.2.1 Uygulama yapılacak beton yüzey, kapsadığı nem miktarı %8’ in altına düşene kadar 
kurutulacak, gevşek çimento artıkları ve diğer yabancı maddeler, asitleme, fırçalama veya 
hafif surette kumlama ile uzaklaştırılacaktır. 

3.2.2 Boyanacak yüzeyler basınçlı kuru hava veya sanayi tipi vakumlu temizleyiciler 
kullanılarak tozdan arındırılacaktır. 

 

4. ASTARLAMA 

4.1 Astarlama boya imalatçısının verdiği önerilere uygun olarak havasız püskürtme (airless 
spray ) veya fırça ile uygulanacaktır. 

4.2 Kumlama veya mekanik yolla temizlenmiş yüzeyler, bu işlemi takip eden 4 saat içinde 
seçilen astar boya ile kaplanacaktır. Hazırlanmış yüzeylerin boyanması hiçbir halde ertesi 
güne bırakılmayacaktır. Uygulamanın ertelenmesi zorunlu olduğu hallerde astarlamadan 
önce yüzey yeniden kumlanacak veya temizlenecektir. 

4.3 Kaynakla birleştirme yapılan bölgelerde bir kat ilave astar boya uygulaması yapılacaktır. 

4.4. Boya malzemeleri, boya üreticisinin; inceltme, film kalınlığı, karıştırma, depolama, 
sarfiyat ve kuruma müddetleri hakkındaki talimatına uyularak uygulanacaktır. İki bileşenli 
malzemelerin karıştırılması da üreticinin talimatına göre yapılacaktır. 

4.5 Bütün temizlenmiş yüzeyler astar boya çekilmeden önce yapı denetim görevlisine 
gösterilecektir. Ancak yapı denetim görevlisinin kabul ettiği yüzeylere astar boya 
sürülebilecektir. Yapı denetim görevlisinden onay alınmadan boyanan yüzeyler boyanmış 
kabul edilmeyecektir. Tekrar tel fırça ile temizlettirilip yeniden boyatılacak ve bu ilave iş için 
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

4.6 Astarlama, yüzey hazırlama işlemlerinin tamamlanmasından sonra kuru yüzeylere 
ortam sıcaklığının +5 ºC ‘ nin üzerinde olduğu koşullarda yapılacaktır. 
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4.7 Astar boya, korozyona sebep olacak elektro- kimyasal tesirleri önleyici pasifleştirme 
pigmentlerini ihtiva etmelidir. 

 

5. BOYA UYGULAMASI 

5.1 Boyalar yeni olacak ve uygunsuz çökme veya koyulaşma belirtisi göstermeyecektir. 
Boya, imalatçının açılmamış teneke kutularında teslim edilecektir. 

5.2 Boya, fırça veya tabanca ile uygulanabilir. Uygulama boya imalatçısının depolama, 
karıştırma, kullanma, yüzey sıcaklığı ve hızlı kurutma için gerekli ise katkı maddeleri ilavesi 
hususlarını da içeren önerilerine göre yapılacaktır. 

5.3 Belirlenen boya film kalınlıkları kabul edilebilecek asgari kuru kalınlıklarda film 
kalınlıklarının belirlenenden az olması halinde YÜKLENİCİ’den ilave kat boya uygulaması 
istenecek ve bu iş için ilave bir bedel ödenmeyecektir. 

5.4 Ortam sıcaklığının +4 ºC’ den az olması veya boya film tabakası henüz kurumadan bu 
sıcaklığın altına düşme olasılığı bulunması halinde boya tatbik edilmeyecektir. 

5.5 Boya, özellikle kaynaklanmak üzere hazırlanmış kenarlara, flanşların birleşme 
yüzeylerine ve çelik konstrüksüyonda moment bağlantılarına, bağlantılar yapıldıktan ve 
kabul edildikten sonra tatbik edilecektir. Bilahare sahada kaynak işlemi yapılacak olan 
yerlerde, çelik üzerindeki primer tabaka, kaynak için hazırlanan bölgeden en az 100 mm 
uzakta olacaktır. 

5.6 Seviye göstergeleri, plastik yüzeyler ve isim plakaları üzerine boya sıçramaması ve 
ekipmanların nefesliklerinde boya birikmemesine özen gösterilecektir. 

5.7 Son kat boya tabakası , yarık, kabarcık, seyirme ve fırlaklıktan arınmış olacaktır. Köşe ve 
kenarlarda incelme hali fark edilebilir olmayacaktır. 

5.8 İkinci kat için kullanılacak olan boya, astar ile üçüncü ( son ) kat boya arasında uygun 
bağlantının temini için astar ile nihai boyanın terkibine uyan kimyasal kompozisyona sahip 
olmalıdır. 

 

6. RENK SİSTEMİ  

Aksi belirtilmediği müddetçe, son tabaka (finish) için, İDARE onayı alınmak  şartıyla, aşağıda 
belirtilen renkler kullanılacaktır. 
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1-  Yangınla mücadele ve emniyet ekipmanı :  Gelincik kırmızısı, parlak 

2-  Ekipman ve makinaların gövdesi   :  Şantiyede boyanacak , açık gri 

3-  Elektrik motorları, dişli kutuları   :  Mavi 

4-  Motor kontrol merkezi    :  Açık gri 

5-  Enstrüman panosu dışı    :  Açık yeşil                             

     Enstrüman panosu içi    :  Parlak beyaz 

6-  Platformlar, merdivenler,    :  Şantiyede boyanacak, siyah                              
     vb. çelik konstrüksiyon    
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1.  KAPSAM 

Bu şartname, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde yapılacak olan Toz Temizleme Ünitesi yapım işi kapsamında YÜKLENİCİ 
tarafından yapılacak ya da yaptırılacak, mekanik ile ilgili çelik yapıların, basınçlı ve basınçsız 
kapların, boruların ve ekipmanın birleştirme ve tamir kaynağını kapsar. Fabrikada imal 
edilen kaynaklı borular kapsam dışıdır. Bu şartname, yaygın kaynak metotlarını (örtülü 
elektrot, gaz altı ve toz altı kaynakları) kapsar. Kaynakla imal edilen kap, boru ve 
ekipmanların hidrostatik ve pnömatik testi için yapılan kaynakların ön ısıtma ve gerilim 
giderme, tavlama, kesme, taşlama vb. işlemleri de bu şartname kapsamındadır. 

2. GENEL 

2.1.  Bu şartnamede geçen “kritik işler”den kasıt İDARE tarafından ilgili şartnamelerde 
verilen ya da daha sonra verilecek olan işlerdir. 

2.2.  Aksi belirtilmedikçe, tasarım resimlerindeki kaynak sembolleri DIN1912 P.5 
standardına uygundur. YÜKLENİCİ’nin kullanacağı semboller aynı standarda uygun 
olmalıdır. 

2.3. YÜKLENİCİ kaliteli kaynak için gerekli her türlü tedbiri alacak, yeterli bilgi, ekipman, 
cihaz ve personele sahip olacaktır. 

2.4. YÜKLENİCİ yeterli düzeyde ve sayıda kaynak bilgisine sahip kaynak nezaretçisi 
görevlendirmek zorundadır. 

2.5. YÜKLENİCİ bitmiş kaynağın kalitesinden sorumludur. 

2.6. YÜKLENİCİ çalıştırmayı planladığı kaynakçı ve kaynak operatörlerinin nitelik testlerini 
yapmak ve uygulanacak her türlü kaynağı yapacak eğitimi vermekle sorumludur. 

2.7. Her kaynak dikişi yanına kaynağı yapanın işareti silinmeyecek şekilde markalanacak 
ve kaynak planı resimlerinde belirtilecektir. Markalama keskin kenarlı marka 
kalemleriyle yapılmayacaktır. 

2.8. Kaynak esnasında sağlığa zararlı gaz ve duman çıkabileceğinden YÜKLENİCİ kaynak 
bölgesinde yeterli havalandırmayı sağlamak zorundadır. 

2.9. YÜKLENİCİ İDARE’ce yapılacak kaynak kontrol ve muayenesi esnasında gerekli her 
türlü kolaylığı gösterecektir. 
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2.10.Uygulanacak kod ve standardın, YÜKLENİCİ ye imzalama zorunluluğu getirdiği kayıtlar, 
YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacaktır. 

2.11.Bitmiş kaynağın (gerekli ise gerilim giderme tavlaması sonrası) mukavemeti ve diğer 
fiziksel özelliği bileştirilen parça malzemesinden daha alt düzeyde olmamalıdır.  

3. REFERANSLAR 

DIN 1913 P.1.  P.2 
-Covered electrodes for joint welding unalloyed and low-alloyed steels, testing of 
electrodes, weld metal tests 

DIN 1912 P.5 
-Graphical representation  of welds, soldering and brazing joints, principles for welded and 
soldered joints, symbols. 

DIN 2559- P1. P2. P3 
-Edge preparation for welding, directions regarding edge forms fusion welding of butt joint 
in steel tubes 

DIN 8524 P.1 
-Defects in metallic fusion welds: clasification, definitions, explanations 

DIN 8551- Part 1 
-Edge preparation for welding; edge forms on steel; gas welding, manual arc welding and 
gas shilelded arc welding 

DIN 8551- Part 4 
-Edge preparation for welding; edge forms on steel, submerged arc welding 

DIN 8554- P.1. P.3 
-Gas welding rods for joint, welding of unolloyed and low alloyed steels 

DIN 8556- P.1 P.2 
-Filler material for welding of stainless and heat resistant steels 

DIN 8557 
-Welding filler metals and conducting flux for submerged arc welding 

DIN 8560 
-Testing of welders for welding steel 

DIN 8561 
-Examination of welders for welding non- ferrous materials 
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DIN 8563- P.1 
-Quality assurance of welding operations, General principles 

DIN8563- P.2 
-Quality assurance of welding works; requirements,regarding the firm 

DIN 8563- P.3 
-Quality assurance of welding opperations; fusion-welded joints in steel; requirements, 
evaluation groups 

DIN 8564- P.4 
-Welding of pipelines; steel pipelines; manufacturing, testing of weldes 

DIN 8570- P.1 
-General tolerances for welding constructions; dimensions for lengths and angles 

DIN 8570- P.3 
-General tolerances for welding constructions; form and position  

DIN 8570- P.4 
-General tolerances for welding constructions; butt welds and fillet welds for aluminium 
constructions 

DIN 54109- P.1 
-Image quality of radiograps of metallic materials 

DIN 54109- P4 
-Image quality of x-ray and gamma-ray radiografhs on metallic materials 

DIN 54111- P.1 
-Radiographic techniques 

DIN 4100 Supp 1.1 
-Proof of competence to weld structural steel work; comprehensive form of proof 

Supp 1.2 
-Proof of competence to weld simple structural steel work; retricted form of proof 

AD- Merkblatter-HP 2/1 
-Procedure qualification for welded joints; definition of scope for steel 

DIN 5419 
-Non-destructive testing; ultrasonic inspection terms 
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DIN 32526 
-Shielding gases for welding 

DIN 32527 
-Heating for welding, soldering, brazing, cutting and allied processes; definitions, 
processes 

DIN 50120- P.1 
-Testing of steel: tensile test on fusion welded butt joints 

DIN 50121- P.1 
-Testing of metallic materials: tecnological bend test on welded joints: fusion welded joints 

DIN 50122 
-Testing of steel notched bar impact test on fusion welded butt joints 

DIN 50123 
-Testing of non-ferrous metals; tensile test on fusion welded butt joints 

DIN 50127 
-Testing of steel; bend over test specimen, wedge test speciment, notched pipe tensile 
test specimen for the assement of fusion welded fillet respectively butt joints 

DIN 50129 
-Testing of metallic materials; testing the tendency to cracking of filler materials 

4. KAYNAK PROSEDÜRÜ 

4.1.  Genel  

4.1.1. Kaynaklanacak parçaların sıcaklığının 5 0C’nin altında olması halinde, hiçbir kaynak 
işlemi yapılmayacaktır. 

4.1.2. Gaz altı kaynakları, rüzgar altında yapılmayacak ve koruyucu tedbirler alınacaktır. 

4.2.  Kaynak Prosedür Spesifikasyonu 

4.2.1. YÜKLENİCİ her tip kaynak için uygun kaynak prosedür spesifikasyonu hazırlamak ve 
imalat kaynağına başlamadan önce yapı denetim görevlisine onaylatmak zorundadır.   

4.2.2. Kritik işler için kaynak prosedürü spesifikasyonu detaylı olarak hazırlanmalıdır. 

4.2.3. YÜKLENİCİ belli kod ve standartların belirttiği kaynak prosedür spesifikasyonunu da 
refere edebilir. Bunların da yapı denetim görevlisi tarafından onayı gerekir. 
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4.2.4. Kaynak prosedür spesifikasyonu aşağıdaki bilgileri içermelidir. (Yapı denetim 
görevlisinin gereksiz gördüğü ve ilgili kodu zorunlu görmediği maddeler belirtilmeyebilir.) 

- Amaç/ Kapsam 

-  Esas metal (malzeme bileşimi veya teknik özellikleri, kaynak öncesi işlemleri) 

-  Kaynak prosesi 

-  Dolgu metali (işaret veya bileşimi, tip ve sınıfı, gerekli saklama şartları, kullanım 
şartları) 

-  Akım tipi, aralığı ve kutbu 

-  Kaynakçı ve kaynak operatör klasifikasyonu 

-  Kaynak birleştirme dizayn detayı, toleransı, kaynak sırası (Skeç halinde verilebilir 
veya kod veya standarda gönderme yapılabilir) 

-  Kaynak birleştirme hazırlama (kesme dahil), yüzey temizleme  

-  Nokta kaynağı 

-  Birleştirme kaynağı detayı (değişik kaynak şekli ve bağlantıları için elektrod çapları, 
her pasonun genişlik ve kalınlığı, akım aralığı vb. gibi önemli detaylar) 

-  Kaynak pozisyonu (kaynağın yapılabileceği pozisyonlar ve ilgili detaylar) 

-  Ön ve ara ısıtma sıcaklıkları ve aralığı      

-           Çekiçleme (gerektiğinde) 

-       Kaynak sırasında ısı girdisi (kaynak kalitesini etkiliyorsa) 

-      Tam nüfuziyet için arkadan oyuk rendelemesi (back gauging) 

-        Onarımı yapılacak kaynak kısmının alınması ve onarım kaynağı 

-        Muayene (tip ve kapsamı, tahribatsız muayene için yüzey hazırlama) 

-      Kaynak sonrası ısıl işlem 

-        Kayıtlar (kaynak birleştirmeleri için gerektiğinde) 

4.3. Kaynak Metodu 

4.3.1. Boruların kök pasosu için TIG kaynağı tercih edilecektir. 
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4.3.2. Paslanmaz çelik kaynağında TIG ve MIG metotları uygulanacaktır. Sac malzemeden 
kesilmiş ince çubuklar kaynak teli olarak kullanılmayacaktır. 

4.4. Kaynak Ağzı 

4.4.1. Uygulanacak kaynak metoduna uygun kaynak ağzı hazırlanmalıdır. 

4.4.2. Standart kaynak ağzı için DIN 2559 P.1 ve P.2 ; 8551 P.1 ve P.4; 8552 P.1; P.2 ve P.3 
uygulanacaktır. 

4.4.3. Kaynağı yapılan parçalar arasında kalınlık farkı olduğunda kalın parçanın ucu uygun 
eğimle inceltilerek ince parçanın kalınlığına eşitlenmelidir. 

4.4.4. Tam nüfuziyet için kaynak dikişi arka kısmından oyulmalı (oyuk rendesi ile, taşlama 
ile) ve kaynak yapılmalıdır. 

 

4.5. Altlık Halkası 

4.5.1. Kritik işler için altlık halkası kullanılmayacaktır. Zorunlu hallerde işlenebilir altlık 
halkası kullanılabilir. Altlık halkası kullanılacak alın kaynaklarında ilk paso için iyi bir ergime 
sağlamak amacı ile çok özen gösterilmelidir. Yatay pozisyonda borunun TIG metodu ile 
kaynağında, uygun kaynak ağzı hazırlanarak kritik olmayan işler için tüketilebilir altlık 
halkaları kullanılabilir. 

4.5.2. Özellikle  yüksek alaşımlı çelikler ve bazı demir dışı metallerin kaynağında, uygun 
altlık veya gaz muhafazası ile örtülü elektrot ile kaynak yapılabilir. 

4.5.3. Toz altı kaynağı içinde uygun altlık ( lama, çubuk, toz vs )kullanılmalıdır. 

4.5.4. Yalnız çift taraflı V kaynağında ikinci tarafın kaynağı yapılmadan önce oyulması kaydı 
ile aralık lamaları kullanılabilir. 

4.5.5. Kaynaklarda gerektiğinde altlık görevinde, koruyucu gaz da kullanılacaktır. 

4.6. Temizleme 

4.6.1. Kaynak öncesinde temizlik dikkatlice yapılmalıdır. Kaynak yapılacak yüzey, mekanik 
olarak veya buhar veya sıvı temizleyicilerle tamamen yağ, gres, boya pas ve diğer 
maddelerden temizlenmelidir. 

4.6.2. Gerekiyorsa, özellikle alüminyum ve titanyum kaynağında olduğu gibi kimyasal 
maddelerle temizleme yapılacaktır. 
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4.6.3. Pasolar arasında curuf iyice temizlenmelidir. Bunun için motor tahrikli tel fırça 
kullanılabilir. Kritik işler için yüzeydeki hatalar taşlanarak alınmalıdır. Temizleme amacı ile 
keski kullanılmayacaktır. 

4.7. Isıl İşlem 

4.7.1. Soğuk kırılmayı, ısıl etki altında kalan kısmın sertleşmesini, biçimsel bozulmaları ve 
malzemede oluşabilecek diğer gerilmeleri önlemek amacı ile malzemenin “ön ısıtma”( pre-
heating ) işlemine özen gösterilmelidir. 

4.7.2. Minimum ısıl işlem gereksinimi için ilgili imalat şartnamesi hükümleri geçerlidir. 
Belirtilmeyen durumlarda, YÜKLENİCİ malzemeye ve işletme şartlarına uygun ısıl işlemleri 
yapacaktır. 

4.7.3. Ön ısıtma olabildiğince geniş bir alana ve eşit olarak uygulanmalıdır. 

4.7.4. Ön ısıtma için elektrik direnç, elektrikli endüksiyon metotları kullanılabilir. 

4.7.5. Sıcaklık; kontak pirometre, sıcaklık tebeşirleri ve boyaları ile ölçülebilir. Fakat bunlar 
kükürt, çinko, kurşun, cıva vs gibi zararlı elementler içermemelidir. 

4.7.6. Uygulanan kaynak öncesi ve sonrası ısıl işlemler, gerilim giderme tavlaması sıcaklığı 
ve zamanı, kontrollü  soğuma ve diğer ısıl işlem prosesleri YÜKLENİCİ tarafından 
belgelenecektir. 

4.8. Elektrot 

4.8.1. YÜKLENİCİ onaylı elektrotların uygun seçimini yapmak zorundadır. 

4.8.2. Dolgu metali; bileştirilecek metallere, işletme sıcaklık ve şartlarına uygun olmalıdır.  

4.8.3. Alaşım çeliğin alaşım çeliğe ve genellikle alaşım çeliğin karbon çeliğine 
kaynaklanması işlemlerinde kullanılacak elektrotun analizi yüksek alaşımlı malzeme ile 
benzer olacak ve buna zararlı etki yapmayacaktır. 

4.8.4. Kaynak malzemeleri YÜKLENİCİ’nin tavsiyelerine uygun olarak saklanacak ve 
kurutulacaktır. Doldurma teli kullanılmadan hemen önce uygun bir çözücü ile 
temizlenecektir. 

4.8.5. Kritik işlerde kullanılacak elektrotlar için üretici firmanın kalite kontrol belgesi 
istenecektir. Gerek görüldüğünde çekirdek teli analizi kontrol edilecektir. 

4.8.6. Elektrotlar DIN 1913 P.1 ve P.2’ye uygun olacaktır. 
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4.9. Koruyucu Ortam 

4.9.1. Kaynak tozu kirlendiği, nemlendiği ve fazla yabancı madde içerdiği takdirde yeniden 
kullanılmamalıdır. Vakumla kaynak tozu alma sistemi kullanımı tercih edilmelidir. 

4.9.2. Koruyucu gaz DIN 32526, koruyucu toz ise DIN 8557’ye uygun olmalıdır. 

5. KAYNAK HATALARI 

5.1. Aşağıdaki olgular kaynak hatası olarak nitelenir; 

-Gözenek (düzenli dağınık, kümelenmiş, çizgisel) 

-Curuf kalıntısı 

-Tungsten kalıntısı (özellikle kritik işlerde) 

-Yetersiz ergime 

-Nüfuziyet azlığı 

-Yanma oluğu  

-Kaynak metali taşması (bileşme olmadan) veya azlığı  

-Çatlaklar (enine, boyuna, yıldız, krater, dağınık, dallı,ısının tesiri altındaki bölgede ( ITB ), 
esas metalde, kaynak metalinde) 

-Uygun olmayan kaynak dikişi boyutu (çok büyük veya küçük) 

-Kaynak profil hatası (fazla içbükeylik veya dışbükeylik) 

-Kaynak dikişi akması 

-Metalurjik çentikler (yapı farklılığından ortaya çıkabilir) 

-Parça üstünde ark tutuşturma 

-Kaynak metali sıçraması 

-Kaynaklı parçanın tolerans dışı ölçüleri, açısal bozulma, eksen kayması 

-Yüzeydeki taş, keski kalem yaraları 

Kaynak hatalarının tanımı için DIN 8524 P.1’e başvurulmalıdır. 

5.2. Her türlü kaynak hatası önlenmelidir. Kaynak hata sınırları uygulanan kaynak test ve 
muayene yöntemine bağlı olarak ilgili kod/ standartlarda belirtilmiştir. 
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5.3. Kaynak hatalarının önlenmesi için ana metalin kimyasal bileşimi, temizliği (pas, yağ, 
boya vs’ den arı), mekanik özelliği ve boyutları, yapılan kaynağın sırası ve ısıl işlemleri uygun 
olmalıdır. Kritik işlerde tungsten elektrot kullanılmamalı, zorunlu olduğu durumlarda ise 
zirkonyum tungsten elektrot kullanılmalıdır. 

6. NİTELİK TESTLERİ 

6.1. Kaynak Prosedürü Nitelik Testleri 

6.1.1. YÜKLENİCİ hazırladığı kaynak prosedür spesifikasyonunu test etmek zorundadır. 
İmalat kaynağı, test edilmiş ve yapı denetim görevlisince onaylanmış kaynak prosedür 
spesifikasyonuna göre yapılır. 

6.1.2. Kaynak prosedürü nitelik testi AD- merkblatt HI ve DIN 8563 ‘e göre yapılacaktır. 

6.1.3. Yapı denetim görevlisi, standartlar/ kodlara ek test isteyebilir. 

6.1.4.Test, genel olarak çekme dayanımı, sağlamlık, köşe kaynağı için kesme ve bazen de 
imalat kaynağında kullanılacak tahribatsız muayene yöntemi ile yapılır. 

6.1.5. Kaynak prosedür spesifikasyonundaki temel değerlerde değişme olması durumunda 
yapı denetim görevlisi yeniden kaynak prosedürü özellik testi isteyebilir. 

6.2. Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Nitelik Testleri 

6.2.1. YÜKLENİCİ  kaynak prosedür nitelik testine uygun olarak kaynak ve kaynakçı nitelik 
testlerini yapacaktır. Bu testlerin kayıtları tutulacaktır. 

6.2.2. Nitelik Testleri 

AD- Merkblattör-HI ( son baskı ve ekleri ) 

DIN 8560: DIN 8561‘ ne göre ve kodların gereksinimleri tam olarak yerine getirilerek 
yapılacaktır. 

6.2.3. Test en zor bir veya birkaç pozisyonda yapılmalıdır. 

6.2.4. Mekanik eğme, girişken sıvı (genellikle), radyografik muayene (bazen) gibi testler 
uygulanarak kaynağın iyi olduğu ve esas metali erittiği anlaşılmalıdır. 

6.2.5. Genellikle standart nitelik testi yeterlidir. Kritik işler için veya yapı denetim görevlisi 
gerekli görürse işlem içi performans testleri istenebilir. 
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7. TEST VE MUAYENE 

7.1. Genel 

7.1.1. YÜKLENİCİ  kaynağın yeterli kalitede ve kod/standartlara uygun olduğundan emin 
olmak ve iyi kaynak işçiliği yapabilmek için gerekli test ve muayene aletleri ve tekniklerini 
sağlamak zorundadır. 

7.1.2. Kaynak ağzı hazırlayan, kaynağa hazırlayan, kaynak ve kaynakçı yardımcısı ve ilgili 
tüm şahıslar kaliteli kaynak için gerekeni yapmalıdır. 

7.1.3. Kaynağın kalite kontrolu kök pasosunda olduğu gibi pasolar arasında da sürekli 
olmalıdır. Kontrol işlemi sıklığı yapı denetim görevlisinin isteğine ve standartlarına göre 
olmalıdır. 

7.1.4. Muayene edilecek yüzeyler, yağ, gres, boya, pas, curuf, su, kir, kum ve diğer yabancı 
maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Muayene için tel fırça ile temizlemek genellikle 
yeterlidir. Muayene için kum püskürtme uygulanmamalıdır. 

7.2. Gözle Muayene 

7.2.1. İş parçası ve kaynak, kaynak işlemi boyunca sürekli gözle muayene edilmelidir. 

7.2.2. Uygun olmayan kök açıklığı ve ağız şekli, pullanma ve katmerleşme, yüzeydeki yanma 
olukları kontrol edilmelidir. 

7.2.3. Kaynak dikişi boyutları mastarlarla kontrol edilmelidir. 

7.2.4. Kaynak konstrüksiyonları genel toleransları için DIN 8570 P.1 8570 P.3 8570 P.4 
hükümleri geçerlidir. 

7.3. Radyografi 

7.3.1. Radyografisi çekilecek yüzeyler temiz ve kirden arındırılmış olmalı, eski film 
kullanılmamalı, çekim sonrası film dikkatli korunmalı, uygun banyo yapılmalı, film yüzeyine 
el değdirilmemeli ve iyi kurutulmalıdır. Film banyosu için otomatik makine kullanıldığında 
film banyo hatalarını önlemek için film ve banyo makinası imalatçı firmalarının önerilerine 
uyulmalıdır. 

7.3.2. Radyografi için DIN 54109 P.1’ in öngördüğü penetrametre kullanılmalıdır. 

7.3.3. Standartlarda ve tasarım resimlerinde belirtilmediği takdirde öncelikle kritik yerlerin 
radyografisi alınacak geri kalanlar rastgele seçilecektir. 
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7.3.4. Boru kaynağı radyografisinde dıştan çevresel film alınabileceği gibi boru içine ulaşım 
deliği açılarak film alınabilir. Ulaşım delikleri daha sonra tapalanıp kaynaklanmalıdır 
(Uygulanan kodların ulaşım deliğine izni yoksa kullanılmamalıdır). 

7.3.5. Ara ısıtma gerektiren kaynaklarda sıcaklık 60 0C’yi geçince su soğutmalı sıcak- 
radyografi düzenekleri kullanılmalıdır. 

7.3.6. Radyografi filmleri ve kaynak, ilgili iş parçasında hemen bulunabilecek şekilde 
işaretlenmelidir. Taslak resim üzerinde film numaraları belirtilmelidir.  

7.3.7. Standartlarda yer almayan konularda yapı denetim görevlisi emniyet ve çalışma 
şartlarını göz önüne alarak, radyograf yorumundan hareketle, kaynağı kabul veya 
reddedebilir. 

7.3.8. YÜKLENİCİ  kaynağın radyografik filmlerinin yorumunda (incelemesinde) yapı 
denetim görevlisine gerekli konforu (uygun ışık, uygun havalandırma, karartılabilir oda) 
sağlayacaktır. 

7.3.9. Ekipmanın yapısından dolayı radyografik kontrolun yapılma imkanının olmadığı 
durumlarda, İDARE’nin onayı alınarak, kök pasolarının boya nüfuziyet testi ve yüzey 
hatalarının tespiti için manyetik partikül testi uygulanacaktır. 

7.3.10. YÜKLENİCİ radyasyonun insan sağlığı üzerine zararlarını önleyici tedbirleri alacaktır. 
Personeldeki kümülatif dozu ölçmek için cep tipi dozimetre gibi cihazlar kullanılacaktır (İzin 
verilen dozaj için ”Safety Rules of US Atomic Energy Commission” referansına 
başvurulabilir). 

7.4. Manyetik Partikül Muayenesi 

7.4.1. Bu metot çok pasolu kaynağın herbir pasosunda ve oyulan kaynakta çatlak olup 
olmadığının kontrolu için kullanılabilir. 

7.4.2. Kritik veya yorulma dayanımının önem kazandığı işler için yaş manyetik partikül 
muayene metodu uygulanmalıdır. Muayenenin kolaylaşması için floresan manyetik partikül 
kullanılabilir. 

7.4.3. Normalde manyetik giderme gerekmez, fakat muayene sonrası işlemler gerektirirse 
uygulanmalıdır. 

7.5. Girişken Boya ile Muayene 

7.5.1. Kritik işlerde ilk paso ve her paso sonrası muayenesinde bu metot kullanılmalıdır. 
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7.5.2. Girişken sıvı ve developer uygulaması arasında gerekli zaman (uygulanan malzeme 
ve hataya bağlı 15 ila 30 dakika) ve uygulama şekli için İDARE’nin önerilerine uyulmalıdır. 

7.5.3. Çatlak  türündeki süreksizlikler kabul edilmeyecektir. 

7.6. Ultrasonik Muayene 

7.6.1. Hatayı tanımlayabilmek için kod/standardın öngördüğü bir ultrasonik muayene 
yoksa, yapı denetim görevlisinin isteyeceği formda reflektörler (konik tabanlı düşey 
silindirik delikler, konik tabanlı yatay silindirik delikler, düz tabanlı delikler, kare veya V ağızlı 
çentikler veya bunların kombinasyonu) içeren test kalibrasyon plakaları kullanılacaktır. 

7.6.2. Bulunan görüntülerin yorumuna yardımcı olmak için diğer metotlardan (tahribatlı ve 
tahribatsız muayene) yararlanılacaktır. 

7.6.3. Kaynak hatasının tam yerini bulabilmek amacıyla cihazın kalibrelenmesi için kalibreli 
kaynak cetveli kullanılabilir. 

7.7. Diğer Muayene ve Testler 

Kod/standartların belirttiği ve/veya yapı denetim görevlisinin gerekli gördüğü diğer 
muayene ve testler de yapılacaktır. 

8. KAYNAK HATALARININ ONARIMI 

8.1. İDARE’nin özel istekleri olmadığı sürece standartların müsaade sınırlarındaki hataların 
giderilmesi gerekmez. 

8.2. Onarılacak kısım uygun bir şekilde işaretlenecek, işaretleme açık, yapı denetim 
görevlisi ve atölye personeli tarafından rahat tanınabilir, rahat görünebilir bir renkte ve 
onarımın bitimine kadar kalıcı olacaktır. 
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1. İŞİN KAPSAMI 
Bu şartname Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet Toz Temizleme Ünitesi Yapım işi 

kapsamında; Ek’te verilen projelerde belirtilen tüm alçak gerilim, kuvvetli ve zayıf akım 
tesisatlarının teknik şartname içinde yer alan tanımlara ve standartlara uygun malzemelerinin 
temini, işyerine getirilmesi, yerine montajı, işçiliği, tüm testlerinin yapılması, gerekli 
idarelerde kabul ve muayene işlemlerinin yapılması, işletmeye alınması ve çalışır halde 
teslim edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Söz konusu iş, mevcut Trafo3/4 merkezinin yedek şalterlerinden enerji temin edilmesi ile 
başlar, şartname ve projelerde tarif edilen işlerin temin ve montajını müteakip tüm sistemin 
devreye alınması ile tamamlanır.  
 
2. GENEL AÇIKLAMALAR 

Elektrik ile ilgili bütün malzemelerin TSE ve uluslararası kabul gören üst standartlarca 
belgeli olmasına dikkat edilecek, iş yapılırken emniyet tedbirlerine mutlak surette 
uyulacaktır. İşçilik de standartlara uygun yapılacaktır.  

Tesis içerisinde elektrik ve otomasyon ile ilgili yapılacak her iş Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın ilgili yönetmelik ve fenni şartname hükümlerine uygun olacaktır.  
 
3. STANDARTLAR 

Projede belirtilen işlerin uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen 
standart ve yönetmelikler geçerlidir. Bu standartlarda var olmayan hususlar için 
uluslararası  standartlara başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın 
yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi, 
• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 
• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 
• Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, 
• TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, 
• Anma Gerilimleri 1 kV.'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için 

Yönetmelik, 
• Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi, 
• Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği, 
• Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, 
• TSE Paratoner Yönetmeliği, 
• TSE Yangın Yönetmeliği, 
• Asansör Yönetmeliği, 
• EPDK Yönetmelikleri, 
• EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği, 
• Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi, 
• Enerji Verimliliği Yönetmeliği, 
• TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
 
4. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
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Elektrik Ana Panosu kilitlenebilir özellikte olacak ayrıca pano üzerinde “Ölüm Tehlikesi” 
uyarı işaretleri bulunacaktır.  

Bütün istasyon imalat ve bakım işlerinde “Ana panodan elektriği kes ve panoyu kilitle” 
prensibine uyulmalıdır. Ana Pano ve Tali Panoların kapaklarının üzerlerinde “Dikkat! , 
Çalışma var! , Şalteri Açma!” şeklinde uyarı levhaları asılmalıdır. 

Pano içinde ve üstünde bulunan tüm şalter ve butonlarda nereye ait olduklarını belirten 
etiketler bulunmalıdır. Etiketler bilgisayar ile yazılmış, çevre koşullarından etkilenmeyecek 
ve yazıları silinmeyecek şekilde plastik kapaklı olacaktır. 

İş kapsamında yapılacak tüm projelendirme, temin, montaj, test ve devreye alma 
çalışmaları İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 
 
5. KUVVETLİ AKIM TESİSATI  
 

5.1. TEVZI TABLOLARI VE PANOLAR 
5.1.1. Saçtan mamul panolar ve tablolar: 

 

• Panolar  en az IP 65 koruma sınıfına sahip olacaktır. Tablolar 0,5 m2 ye kadar en az 1 
mm, 0,5 m²’nin üzerinde en az 2 mm. kalınlıkta, düzgün yüzeyli DKP saç’tan 
yapılacaktır. Sacların kenarları bükülecek ve cıvatalarla birbirine bağlanacaktır. Panolar 
40 veya 50’lik köşebentten mamul, kuvvetli bir çerçeve dâhilinde tespit edilecektir. 
Demir aksam bir kat sülyen, iki kat mat tabanca boyası veya fırın boyası ile 
boyanacaktır. 

• İdarece ana tablonun arkadan geçitli yapılması istenmiş ise, ana tablo arkasındaki bakım 
geçidi, ahşap ızgara üzerinde üstü PVC kaplama veya linolyumla örtülü ahşap döşeme ile 
yapılacaktır. Ana tablo 10 cm yükseklikte sıvalı beton kaide üzerinde tespit edilecektir. 
Tablo üstü, arka geçitle birlikte 2mm’lik sacla kapanacaktır. Bu kapatma sırasında tablo 
içerisinin havalandırılması dikkate alınacaktır. 

• Ana panonun arka cephesinde sadece tevzi çubuk ve baraları, muhtelif iletken 
bağlantıları ve kablo ucu bağlantıları tesis edilip, sık sık kullanılacak her hangi bir ölçü 
v.s. cihaz ve aletler buraya konulmayacaktır. 

• Ana panolarda gerilim taşıyan çıplak kısımlar rastgele dokunmaya karşı muhafaza altına 
alınacaktır. 42 volttan yüksek nominal gerilimde; izolasyon maddesi ile örtülmüş 
olmayan bütün kısımlar, yükseklikleri 180 cm.den az olduğu takdirde rastgele 
dokunmayı engelleyecek sactan veya tel kafes v.b. malzeme ile yapılmış bölümler de 
emniyet altına alınacaktır. Bu husus için tellerin lak ile boyanması veya emaye edilmesi, 
muhafaza tertibatı olarak kabul edilmez. Pano arkasındaki bakım geçidi yetkisiz 
kimselerin girmesine veya dokunmasına karşı kapatılmış ise, gerilim taşıyan çıplak 
iletkenlerin örtülmesine (bu geçidin 75 cm. olması halinde bile) gerek yoktur. Bu 
takdirde el ile erişilebilen saha dâhilinde ahşaptan yapılmış parmaklığa benzer muhafaza 
tertibatının, mevcut olması yeterli olacaktır. 

• Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde gerilim taşıyan çıplak kısımlar ile oda hududu 
arasında en az 1 metrelik bir açıklık bulundurulacaktır. Her iki tarafa gerilim taşıyan 
çıplak kısımlar mevcut ise ara yerin genişliği en az 2 metreye çıkartılacaktır. Bu takdirde 
her iki tarafta rastgele dokunmaya karşı muhafaza tertibatının alınmasına gerek yoktur. 
Tablonun önünde en az 90cm’lik boş bir geçit yeri bırakılacaktır. Tablo altında panonun 
40cm’lik kısmı boş bırakılacaktır. 
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• Tablonun arka tarafında bulunan ve akım geçirmeye mahsus olmayan bütün demir 
aksamı ile tablonun demir iskeleti topraklanacaktır. 

• Toprağa karşı 250 volttan fazla bir gerilimin meydana gelmesinin mümkün olduğu 
sistemlerde, iskelet ve çerçevenin bütün demir kısmının kendi aralarında ve toprak barası 
ile ve kusursuz olarak bağlantısını ve bu bağlantının devamını temin için özel tertibat 
alınacaktır. Bu hususta 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Topraklama Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Bütün pano ve tablolara ait “tip 
testler” yaptırılarak buna ait sonuçlar idareye verilecektir. 

• Bu hususun temini için montaj bittikten sonra nokta kaynağı veya köprüleme ile uygun 
yerlerde bağlantı meydana getirmek yeterli olacaktır. 

• Tablo içindeki topraklama tertibatı bakır bara ile yapılacak ve toprak iletkeni ile 
bağlanacaktır. Bükme tel toprak içine konmayacaktır. Ayrıca tablodan izole edilerek bir  
nötr barası tesis edilecektir. 

• Pano büyüklüğü ve sayısının tespitinde, kolon ve besleme hatlarının sayısı, ışık, kuvvet, 
daha sonra yapılabilecek ilaveler için bırakılacak ve yedek uçlar da göz önünde 
tutulacaktır. Her şalterin veya sigortanın altına beslenilen yeri gösteren etiketler 
konacaktır. 

• Ana tablolarda, genişlik en az 500 mm., toplam yükseklik 1800 mm., derinlik 350 mm. 
olacaktır. Ana tablonun arkadan geçişli olması halinde genişlik 800-900 mm., yükseklik 
2100 mm., derinlik 500 mm. olacaktır. Bu durumda panonun alttan 400 mm’si boş 
bırakılacaktır.  

• 100 amperden büyük şalter ve sigorta bağlantıları, kesin olarak baralar ile yapılacaktır. 
Tablo arkasında bulunan iletkenler özel kroşeler vasıtasıyla muntazam bir sıra haline 
getirilecek, baralar norm renklerle işaretlenecektir. 

• Ana panoda kullanılacak baralarda fazlar siyah-kahverengi-gri, nötr açık mavi, toprak 
yeşil bantlı sarı renkli olacaktır. Bağlantı şeması çizilip çerçevelenerek ana pano odasına 
veya kontrol merkezine asılacaktır 

• Ölçü aletleriyle şalter, sinyal lambası v.s.’nin seçiminde bunların şekil birliğine ve sac 
panolara uygun tipte olmalarına dikkat edilecektir. 

 

 
5.1.2. Tali tablolar: 

• Tali tabloların boyutları idarenin tasdik edeceği projeye uygun olacaktır. Her sigorta 
veya şalterin altında beslenilen yeri gösteren madeni veya plastik etiketler bulunacaktır. 

• 60 A’e kadar akım çeken tablolar barasız yapılacak, 60 A.’den fazla akım çeken 
tablolarda, bağlantılar kablolarla şalterden şaltere veya sigortadan sigortaya yapılmayıp 
bakır baralar vasıtasıyla ayrı ayrı yapılacaktır. Baralar norm renklerle işaretlenecektir. 

• Tali tablolarda linye hatları, yanmayan malzemeden izolasyonlu, uygun nitelikte 
klemensler vasıtasıyla tabloya tutturulacak ve nötr hatları da izole edilmiş bakır bir 
baraya bağlanacaktır. Tabloya giriş kolonlarının faz iletkenleri sabit klemenslere ve nötr 
iletkenleri bakır baraya bağlanacaktır. Tali tablolar üzerinde topraklama barası 
bulunacak, topraklama bağlantısı, bulunduğu yerdeki tesisata uygun olarak yapılacaktır. 
 

5.2. ŞALTERLER 
5.2.1. Otomatik Şalterler 

• Her fazında ani tesirli manyetik kısa devre rölesi ile termik aşırı akım rölesi bulunacaktır. 
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• Yüklenici ana dağıtım panolarındaki, gerekirse diğer panolardaki (tali tablo) kısa devre 
akımlarını hesaplayacak ve her panoda kullanacağı otomatik şalterlerin kesme gücünü 
belirleyip kontrollüğün onayına sunulacaktır. Kontrollüğün vereceği karara göre 
otomatik şalter siparişine geçilecektir. 

• Otomatik şalterler bir saatte en az 50 açma, kapama yapabilecek, kontakları gümüş kaplı 
• olacak ve yeteri kadar yardımcı kontak ile söndürme hücreleri bulunacaktır. 
• Otomatik şalterler, el tahrikli veya motor tahrikli olabilir. Ancak kullanıcının tahrik 

hızına bağımlı kalmaksızın, ani olarak devreye girmelidir. 
• Şalterlerin devre dışı kaldığı, üzerinde işaret ile görülebilmelidir. 

 
5.2.2. Pako Şalterler 

• Elle açılıp kapanan ve çabuk açan cinsten olacak ve kontaklar nominal akımını rahatlıkla 
açıp kapayabilecek, ön plakası üzerinde etiket yeri bulunacak ve ilgili VDE kurallarına 
uygun olarak imal edilmiş olacaktır. 

• Tablo üstüne veya tablo arkasına monte edilecek tipte olacaktır. 
• Genellikle ana ve tali dağıtım tablolarına monte edilecektir. 
• İç tesisatta, sıva altı olarak kullanılması halinde bir muhafaza kutusu ile alüminyum 

kapağı ihtiva edecek, kapak kutudan büyük olacak ve sıva ekini kapatacaktır. Sıva üstü 
olarak kullanılması halinde yerine göre döküm demir veya alüminyum muhafaza kutusu 
bulunacaktır. 

• Pako şalterin ön plakası üzerinde, etiket yeri bulunacaktır. 
 

5.2.3. Uzaktan Kumandalı Şalterler (Kontaktörler) 
• Alçak gerilim kontaktörlerinin temel fonksiyonu devreyi kumanda etmektir. Çalışma 

sırasında bobin enerji aldığında devreyi kapatacak ve kontakları üzerinden alıcı ile 
besleme şebekesi arasındaki devreyi tamamlayacaktır. Bobin gerilimden kurtulduğu 
zaman ise, kontaktör, kutup baskı ve çekme yayı etkisiyle devreyi açacaktır. 

• Alçak gerilim kontaktörleri uluslararası IEC 947-4 standartlarına sahip olacaktır. 
• Alçak gerilim kontaktörlerinin minimum kapama kapasiteleri AC  3  sınıfında, 

maksimum motor çalışma akımının (Ie) 10 katına dayanabilecek değerde olacaktır. 
• Alçak gerilim kontaktörlerinin kesme kapasiteleri AC 3 sınıfında, maksimum motor 

çalışma akımının (Ie) 8 katına dayanabilecek değerde olacaktır. 
• Alçak gerilim kontaktörlerinde kabul edilebilir termik akım (Ith), IEC 947-4 

standartlarına göre yapılan sıcaklık artış testinde kullanılacak test akımının en büyük 
değeridir. Bu test 40 °C ortam sıcaklığında   8   saat   süre   boyunca   PVC   yalıtımlı   
bakır   iletken   üzerinde   alçak   gerilim kontaktörlerinin terminallerine akım 
uygulanması esasına dayanır. Bu durumda alçak gerilim kontaktörlerinin 
terminallerindeki sıcaklık değişimi 65 °C’ yi geçmeyecektir. 

• 4,5 kW ile 37 kW arasındaki alçak gerilim kontaktörlerinde maksimum standart bobin 
gerilimi 50 Hz'de 600 V AC olacaktır. 

• 40 kW ile 400 kW arasındaki alçak gerilim kontaktörlerinde maksimum standart bobin 
gerilimi 50 Hz'de 660 V AC olacaktır. 

• Alçak  gerilim  kontaktörleri  AC3  sınıfında  maksimum  800  kW  motorların  
kumandasını yapabilecek güçte olacaktır. 
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• Alçak gerilim kontaktörleri kondansatör grupları ile kullanıldıklarında, kondansatör 
grubunun devreye alma anında çekilen akımının 1,43 katını sürekli taşıyabilecek güçte 
olacaktır. 

• Alçak gerilim kumandasında kullanılan özel amaçlı alçak gerilim kontaktörlerinin 
kapama kapasiteleri, alınan grubun nominal akımının 160 katına dayanabilecek güçte 
olacaktır. 

• Alçak gerilim kontaktörleri maksimum 50 Hz / 660 V ve 60 Hz / 690 V etiket değerlerini 
taşıyan alçak gerilim kondansatörlerinin kumandasını yapabilecek güçte olacaktır. 

• 18.5 kW ile 37 kW arasındaki alçak gerilim kontaktörlerinde üzerindeki yardımcı 
kontakları dışında üstüne ve yanına kontak blokları takılarak maksimum 10 adet 
yardımcı kontakla donatma imkânı olacaktır. 

• 40 kW ile 400 kW arasındaki alçak gerilim kontaktörlerinde üzerindeki yardımcı 
kontakları dışında yanına kontak blokları takılarak maksimum 8 adet yardımcı kontakla 
donatma imkânı olacaktır. 

 
5.2.4. Kaçak Akım Koruma Şalterleri 

• Kaçak akım koruma şalteri; kendi başına devreyi kesebilecek ya da anahtarlı otomatik 
sigortalara (100A'e kadar) kombine edilebilecek özellikte ve raya geçmeli tipte olacaktır. 
Ayrıca 

• 100A'den yüksek otomatik şalterlere kombine edilebilecek. 
• Şalterin ön yüzünde 0-1 konumu gözükecek ve kaçak akım algılamalarında, kendi başına 

devreyi kesecek ya da bir pim vasıtasıyla bir veya üç fazlı anahtarlı otomatik sigortaya 
açtırma yaptıracaktır. 

• Kaçak akım koruma şalteri, ilgili VDE kurallarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. 
 

5.3. SİGORTALAR (Otomatik) 
• Sigortalar raya montajlı, termik manyetik açmalı tipte olacaktır. 
• Sigortalar gecikmesiz ve gecikmeli tiplerde olacaktır. 
• VDE kurallarına uygun olarak imal edilecek otomatik sigortalar, en az 6 kA 'lik bir kısa 

devre akımını emniyetle açmalıdır. 
• Sigortaların icabında elle açılıp kapanması için bir el tahrik dili bulunacak ve dil 

üzerinde sigortaların açık veya kapalı olduğu belirlenecektir. 
 

5.4.  KLEMENSLER (Ray tipi) 
• Klemensler özel bir raya geçirilip, yan yana sıralanan tipte olacaktır. 
• Klemensler  üzerine  dizildiği  raya,  sonlandırma plakası  ve  klemens  durdurucu  ile  

tespit edilecektir. 
• Klemensler üzerine özel etiketler takılabilmelidir.  
• Klemense gelen iletken sıkma vidası ile sıkılmayacak,  klemens kafes sıkıştırmalı tipte 

olacaktır. 
• Klemensin iletkene değen metal kısımları gümüş veya kadmiyum kaplı olacaktır. 
• Klemensin gövdesi, yanmaz ve erimez cins sentetik malzemeden yapılacaktır. 
• Klemensler, iletken kesitine uygun seçilmiş olacaktır. 
 

5.5.  BARALAR 
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• Alçak gerilim ana dağıtım panoları ve tali dağıtım tablolarında, dikdörtgen kesitli bakır 
baralar kullanılacaktır. 

• Bakır baralar, mesnet ve mesnet açıklıkları, kısa devre akımlarına dinamik etkisine göre 
ölçülendirilecektir. Ancak 3 mm kalınlığından az faz, nötr ve toprak barası 
kullanılmayacaktır. 

• Bakır baralar %99,9 saflıkta, elektrolitik ve dikdörtgen kesitli olacaktır. 
• Baraların ek yerleri,  temas direnci en az olacak şekilde birleştirilecektir.  Bu birleşme, 

kadmiyum kaplı, çelik cıvata, somun, pul ve yaylı rondelalar yardımıyla yapılacaktır. 
• Baralarda faz belirlemek için norm renk kodları kullanılacaktır.  Bu renk kodları tablolar 

bölümünde belirtilmektedir. 
• Baraların ek yerleri ile  branşman  alınan  yerlerde  temasın  çok  iyi  olması  için  baralar 

boyanmayacaktır. 
 

5.6. BUATLAR 
5.6.1. Dâhili tip Kolon Buatı 

• Bina içinde döşenmiş ana besleme hatlarından kol almak gerektiğinde tasdik ettirilecek 
imalat resimlerine göre bakalit olarak imal edilecektir. 

• İçinde  gövdeden  bakalit  veya  benzeri  yalıtkan  parçalarla  izole  edilmiş  bakır  baralar 
bulunacak, buat ve bara boyutları, iletken sayı ve kesitine göre boyutlandırılacak ve 
35mm2'den büyük kesitli kablolar için giriş ve çıkışlarda özel kablo başlıkları     
kullanılacaktır. 

• Dahili tip kolon buatında toprak cıvatası bulunacaktır. 
 

5.6.2. Normal Sorti Buatı 
• Bakalit’ten yapılacak ve en az 58 mm çapında olacaktır. 
• İçinde porselen simit klemens bulunacak,  klemenslerin kapağa değmemesi için gerekli 

tedbirler alınacaktır. 
• Etanj tesisatta kullanılan buatlar, vidalı kapaklı, giriş ve çıkışta rakorlu olacak, kapak ve 

rakorlarda lastik contalar bulunacak ve buatın içine su girmeyecektir. 
• Buatlar en fazla 4 rakorlu olacak 4'den fazla kablo girişi yapılmayacaktır. 
• Buat rakorları,  kablo bağlantılarından sonra,  dişli ve lastik contalı kapağı ile iyice 

sıkıştırılacaktır. Sızdırmazlık sınıfı IP 55 olmalıdır. 
 

5.7. KABLOLAR 
5.7.1. Genel 

• 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 halojenden arındırılmış izoleli kablo ekipmanını kapsar. 

• Tüm kablolar TSE standartlarına uygun olacaktır. Yapıda kullanılacak kuvvetli akım 
kabloları  halojenden arındırılmış (halogen free) izoleli ve halojenden arındırılmış dış 
kılıflı tip olacaktır. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” 
bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır. 

• Tüm kablo iletkenleri bakırdan mamul olacak, aksi belirtilmedikçe alüminyum iletkenli 
kablo kullanılmayacaktır. Gerilim düşüm hesapları ve kablo akım taşıma kapasiteleri 
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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 kontrollüğün onayı alınacaktır. 

• Motorların beslemesi projesinde belirtilen kesitte ve sayıda N2XCH kablo ile 
yapılacaktır. 

 
5.7.2. N2XH Tipi Kablolar 

• N2XH tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayıda bakır iletkenli olacak, her 
iletken halojenden arındırılmış özel sentetik yalıtkan malzeme kullanılarak izole edilecek 
ve halojenden arındırılmış özel sentetik dış kılıfla kaplanacaktır. Birden fazla iletkenli 
kablolarda iletkenler ile dış kılıf arasında dolgu malzemesi kullanılacaktır. Kablo VDE 
0276’ya uygun olacaktır. 

• Kablolar, dâhili mekânlarda kablo tepsileri içinde veya sıva üstünde kroşelerle tesis 
edilecek, harici kullanımda toprak altına gömülmeye ve/veya beton kanal içinde 
kullanılmaya uygun olacaktır. 

 
5.7.3. NHXMH Tipi Kablolar 

• NHXMH tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayıda bakır iletkenli olacak, her 
iletken halojenden arındırılmış özel sentetik yalıtkan malzeme kullanılarak izole edilecek 
ve özel sentetik dış kılıfla kaplanacaktır. Birden fazla iletkenli kablolarda iletkenler ile 
dış kılıf arasında dolgu malzemesi kullanılacaktır. Kablo VDE 0250’ye uygun olacaktır. 

• Projede aksi gösterilmedikçe NHXMH tipi kablolar sıva üstünde asma tavan içinde ve 
etanş tesisat yapılacak yerlerde aydınlatma ve priz tesisatı yapılmasında kullanılacaktır. 
Ancak sıva üstü tesisatın estetik bulunmadığı hacimlerde sıva altında boru içinde de 
kullanılabilecektir. 

• Kablolar, kablo rafı içinde veya sıva üstünde kroşelerle tesis edilecektir ancak sıva altı 
tesisat yapılacak hacimlerde PVC boru içinde ankastre olarak dönenecektir. 
 

5.7.4. LIHCH Tipi Kablolar 
• Enstrümantasyon kabloları LIHCH, Halojensiz HFFR özellikli, genel alüminyum folyo 

ekranlı, toprak telli, perli yapıda,  bireysel alüminyum folyo ekranlı ve her çift için ayrı 
toprak teli bulunan, TS EN 60228, VDE 0812, VDE0295 standartlarına uygun olmalıdır. 

 
6. AYDINLATMA TESİSATI 

6.1. GENEL 
• Armatürler TS EN 60598 aydınlatma armatürleri standartlar serisine uygun olarak 

tasarlanıp, test edilip, üretilecektir. 
• CE deklarasyonuna sahip olacaktır. 
• TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardına göre IK10 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. 
• 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. 
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6.2. 50W LED ARMATÜR 
• Armatür alüminyum enjeksiyon monoblok gövdeli olacaktır. 
• Gövde SW 306G boyalı olacaktır. 
• Temperli şeffaf camlı olacaktır. 
• Geniş açılı optik lensli olacaktır. 
• Koruma sınıfı IP66 olacaktır. 
• Direğe montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır. 
• Işık kaynağı olarak 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. 
 
Optik ve Elektriksel Özellikler 

• Armatür 50 W ±%5 tüketim gücüne sahip olacaktır. 
• Armatür 11210 ±%5 lümene sahip olacaktır. 
• Armatür 108 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 700 mA olacaktır. 
• Avrupa menşeili sürücü kullanılacaktır. 
• 5700 Kelvin ±%5 renk sıcaklığına sahip olacaktır. 
• CRI (renksel geriverim indexi) minimum >70 olacaktır. 
• Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır. 
• THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı <%3, Akım sınırı <%20 olacaktır. 
• Minimum 6 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 > 60.500 saat @Ta= 40 °C olacaktır. 
• 570x225x98 mm ±%5 ölçülerine sahip olacaktır. 
• Ağırlık 5 kg ±%5 olacaktır. 
• Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı 3 Yıl garantiye sahip olacaktır. 
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Resim temsilidir. 

 
6.3. 40W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR 

• Armatür alüminyum ekstrüzyon gövdeli olacaktır. 
• Gövde eloksal kaplama olacaktır. 
• Kamaşma kontrollü opal difüzörlü olacaktır. 
• Optik 111° ±%10 açılı olacaktır. 
• Koruma sınıfı IP65 olacaktır. 
• Şebeke bağlantısı IP66/67 konnektör ile yapılacaktır. 
• Sıva üstü 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. 
 
Optik ve Elektriksel Özellikler 

• Armatür 40 W ±%5 tüketim gücüne sahip olacaktır. 
• Armatür 4824 ±%5 lümene sahip olacaktır. 
• Armatür 129 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 900 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. 
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Diğer Özellikler 

• Armatürün çalışma sıcaklık aralığı  -20 °C/+40 °C olacaktır. 
• Led Ömrü - L70 > 60.000 saat @Ta= 40 °C olacaktır. 
• 920x65x83 mm ±%5 ölçülerine sahip olacaktır. 
• Ağırlık 1.5 kg ±%5 olacaktır. 
• Armatürün bütünü ile 3 Yıl garantiye sahip olacaktır. 

 

 
Resim Temsilidir. 

 
 

6.4. 18W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR 
• Armatür alüminyum gövdeli olacaktır. 
• Gövde RAL 9016 kod renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır. 
• Opal difüzörlü olacaktır. 
• Optik 120° ±%10 açılı olacaktır. 
• Koruma sınıfı IP65 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. 
 
Optik ve Elektriksel Özellikler 

• Armatür 18 W ±%5 tüketim gücüne sahip olacaktır. 
• Armatür 1699 ±%5 lümene sahip olacaktır. 
• Armatür 92 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. 
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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 1 kV ani gerilim yükselmelerine karşın dayanıklı olacaktır. 
• Ters polarite koruması olacaktır. Armatürde kullanılan LED'ler hiçbir zaman ters 

polarize edilmeyecektir. 
 

Diğer Özellikler 
• Armatür çalışma sıcaklık aralığı  -20 °C/+35 °C olacaktır. 
• Led Ömrü - L70 > 60.000 saat @Ta= 35 °C olacaktır. 
• 327.5x103 mm ±%5 ölçülerine sahip olacaktır. 
• Ağırlık 2 kg ±%5 olacaktır. 
• Armatür bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı 3 Yıl garantiye sahip olacaktır. 

  

 
Resim Temsilidir. 
 

7. TOPRAKLAMA TESİSATI  
Emet Toz Temizleme Ünitesi Yapım işinde, projesinde gösterilen tip, aralık ve ölçülerde 
topraklama sistemi yapılacaktır.  
Tesiste topraklanacak sistemler; 

• Ana ve tali panolar 
• Armatürlerin metal gövdeleri 
• Kablo kanalları ve gergi telleri 
• Harici aydınlatma direkleri 
• Tüm betonarme donatılar 
• Tüm çelik konstrüksiyon 
• Bina içi branşman hatları proje gösterilmemiş ise 16 mm2 örgülü bakır kullanılacaktır. 

• Tüm topraklama sistemleri birbiri ile irtibatlandırılacaktır. 
 

8. KULLANILACAK ELEKTRİK TESİSAT ELEMANLARI 
Emet Toz Temizleme Ünitesi Yapım işinde kullanılacak olan elektrik tesisat, pano, 

aydınlatma malzemelerinin genel özellik ve miktarları aşağıda verilmiş olup, bunlarla sınırlı 
değildir. Sistemin eksiksiz çalışmasını gerektirecek tüm ekipmanı sağlamak ve çalışır halde 
teslim etmek yüklenicinin sorumluluğundadır:  
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 Sıra 
No Poz No Tanımı  Birimi Miktarı 

    Pano Malzemeleri     

1 201.105 Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 
manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m MT 110 

2 700.1101 En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano 
(1.pano) AD 1 

3 704.103 Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) 
(TS 3367 EN 60439-1 ) AD 1 

4 713.601 2 x 16 A.e kadar Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler:(TS 
4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3)  AD 1 

5 715.1301 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In AD 4 

6 715.1305 3 x 200A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In AD 1 

7 715.1351 3 x 400A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In AD 2 

8 718.501 Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) AD 2 

9 718.509 Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) AD 2 

10 718.514 Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(300ma) AD 1 

11 724.601 Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-
1) AD 5 

12 724.602 Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-
1) AD 2 

13 724.608 Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 63 a. (6ka) (ts 5018-1 en 
60898-1) AD 2 

14 780.117 Etanş priz AD 1 

    Aydınlatma     

15 725.904 İşaret lambası 250 v.a kadar AD 4 

16 739.302 Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru MT 20 

17 742.1153 Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 
lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) AD 3 

18 742.129/2 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü AD 4 

19 742.1301 Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W. LED 
Sıva Üstü Etanj Armatür AD 8 
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20 742.1550 Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti 
fiyat farkı AD 5 

21 742.1652 Işık akısı en az 5100 lm, tüketim değeri en fazla 60 w olan. 
Led Projektörler AD 3 

    Kablo ve İletkenler     

22 791.311 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) MT 80 

23 791.317 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) MT 30 

24 791.412 3x4 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 30 

25 791.419 3x95+50 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 20 

26 791.421 3x50+25 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 5 

27 791.424 4x16 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 7 

28 791.427 4x4 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 10 

29 791.442 1x25 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 5 

30 791.444 1x50 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 20 

31 791.506 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) MT 7 

32 982.102 Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama MT 50 

33 985.105 Termokaynak eki 150 gr.kaynak tozuna kadar AD 2 

34 ÖBF.E01.1 4x4 N2XCH KABLO m 10 

35 ÖBF.E01.2 3x35+16 N2XCH KABLO m 5 

36 ÖBF.E02.1 PVC PRİZ KOMBİNASYON KARKASI AD 2 

37 ÖBF.E03.1 120mm ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN m 20 
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