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1. GENEL HUSUSLAR 
Bu Şartname, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile üzerine ihale yapılan Yüklenicinin 
yapacağı İnşaat Mühendisliği Hizmetlerinin kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
Yüklenici; aşağıdaki iş ve iş aşamalarının, Yapım İşinin sözleşme ve eklerinde belirtilmiş 
olanlarından sorumludur. İnşaat Mühendisliği projelerinin düzenlenmesinde, her aşamada o aşama 
için belirtilen hususlar ile birlikte aşağıdaki genel hususlara uyulacaktır. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ; hesap ve projelerin yapımında Türk Standart ve normlarına, bunlarda 
bulunmayan hususlar için öncelikle EN; EN’de de bulunmayan hususlar için ise işin Genel Teknik 
Şartnamesi’nde belirtilen standartlara uyacaktır. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ; yapının tasarımı, statik sisteminin seçimi ve seçilecek yapı türü için gerekli 
tüm hazırlık çalışmalarını yapacak, yürütecek, değerlendirecek ve bunları tasarım çalışmalarında 
görev alanlara aktaracaktır. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ, kabul ettiği ve üstlendiği İnşaat Mühendisliği Hizmetlerinin eksiksiz ve 
kusursuz olarak yapılması ve tamamlanmasından sorumlu olup bunu sağlamak için gerekli tüm 
olanaklarını seferber edecektir. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ’nin üstlendiği İnşaat Mühendisliği Hizmetleri, İDARE tarafından yeterince 
anlaşılabilmesi ve onun onayına esas olabilmesi için gerekli her türlü bilgiyi içerecektir. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ, üstlendiği proje ile ilgili her iş aşamasına ait, çizim, rapor veya dijital (CD, 
DVD vb. dijital depolama araçları) ortamda hazırlanmış belgeleri; istenildiği takdirde, belgelerin 
oluşturuldukları ortam formatında, İDARE’nin onayına sunacaktır. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ tarafından yapılan her türlü hesap, çizim, yazılı belgelerin orijinalleri, kâğıt 
üzerinde veya CD, DVD vb. dijital depolama araçları içerisinde İDARE’ye teslim edilecektir. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ; hazırlayarak İDARE’ye sunacağı tüm çalışmaların, mimari ve diğer 
mühendislik dallarına ait projeler ile tam uyum ve koordinasyonunun sağlanmış olmasından sorumlu 
olacaktır. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ, İDARE ile yaptığı görüşmelerde, İDARE’ye bile bile yanıltıcı bilgiler 
veremez ya da yapacağı işi, olduğundan farklı gösteremez. Bu konudaki bilgi eksikliğini kötüye 
kullanamaz. 

Proje kapsamındaki tüm çizimler bilgisayar ortamında hazırlanacaktır. Pafta boyutları; DIN 
normlarına uygun olarak belirlenecek ve zorunlu olmadıkça İDARE’ye A0 boyutundan daha büyük 
ölçüde çizim sunulmayacaktır. 

Her paftanın sağ alt köşesinde; İDARE’nin ve işin adı, şematik vaziyet planı, yüklenici firmanın 
unvanı, projeyi yapan, çizen ve kontrol edenlerin adı soyadı, meslek odası kayıt numaraları ve 
imzaları ile pafta ismi, boyutu, ölçeği ve resim numarasını içeren İDARE’ce onaylanmış başlık yer 
alacaktır. Paftalar, sağ alt köşelerindeki başlıkları en üstte kalacak biçimde katlanmış şekilde 
sunulacaktır. 

Hesap raporları; A4 büyüklüğündeki sayfalardan oluşturulacak dosyalar şeklinde İDARE’ye 
sunulacak, her bir sahifesinde hangi işe ait olduğu ve sayfa numarası yazılı olacaktır. Hesapların 
İDARE tarafından kontrol edilebilmesi için, verilerin hazırlanması ile ilgili gerekli bilgiler, 
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hesapların dışında, İDARE’nin tercihine göre kâğıt, CD, DVD vb. dijital ortamda hazırlanmış olarak 
verilecektir. 

2. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ AŞAMALARININ TANIMLARI 
İNŞAAT MÜHENDİSİ, yürürlükteki İnşaat Mühendisliği ile ilgili tüm yasa, tüzük, yönetmelik, 
şartname ve standartlar ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın İnşaat Mühendisliği mesleğinin 
uygulanmasına ilişkin kararlarına uyacaktır. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ, yapacağı analiz, tasarım, statik hesap ve proje çizim çalışmalarını, 
yürürlükte olan standartlara uygun olarak düzenleyecektir.  

2.1. Öneri Raporu 
Öneri Raporu’nun hazırlık aşamasında; İDARE’nin olanakları, ihtiyaçları ve talepleri belirlenecek, 
gerekli belgeler derlenecek, performans analizi, tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve 
uygulanacak çalışma yöntemi kararlaştırılacaktır. 

Tasarım ve uygulama çalışmalarına İNŞAAT MÜHENDİSİ’nin yanında katılacak mimarlar, 
mühendisler ve diğer uzmanların yapacağı çalışmalar ve bunların koordinasyon şekli bu aşamada 
saptanacaktır. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ; 

• İDARE tarafından temin edilen idari, hukuki ve teknik belge ve bilgilerin incelenmesini, 

• Yapının yapılacağı yerin görülmesi ve incelenmesini, 

• Mevcut yapılardaki tadilat işlerinde basit ve şematik rölöve çıkarılması ya da İDARE’nin 
verdiği projelerin incelenmesini, 

kapsayan çalışmaları sonucunda İDARE’nin karar vermesine yardımcı olacak açıklıkta hazırlayacağı 
ön etütlerini ÖNERİ RAPORU şeklinde onaya sunacaktır 

ÖNERİ RAPORU’nda; 

• Yapıya ait strüktürü belirten; etüt, şema ve açıklamalar ile seçilen sistemlerin emniyet, 
ekonomik ve benzeri faktörler yönünden karşılaştırılmalarını kapsayan bilgiler, 

• Proje hesaplamalarında referans alınacak yönetmelik, standart vb. dokümanlara ait liste, 

• Yapıda kullanılması düşünülen malzeme sınıfları ve bunların teknik özellikleri, 

• Yapıya etki edeceği öngörülen yükler, 

• Yapının bulunduğu bölgeye bağlı olarak, hesaplarda geçerli olmak üzere deprem ve zemin 
parametreleri, 

yer alacaktır. 

2.2. Ön Proje 
Bu aşamada; uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce, Öneri Raporu aşamalarında 
belirlenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiş bilgilerin projeye yansıtılması amacıyla İnşaat 
Mühendisliği Ön Projesi hazırlanacaktır. 
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Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu yapıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce, Ön Proje 
çalışmalarında, İDARE ile yapı sisteminin seçimine yönelik mutabakatlar sağlanacaktır. 

Yeni yapılara ait ÖN PROJELER; 

• Statik ön projenin hazırlanması, 

• Yapı tesislerinin genel hatlarla belirtilmesi, 

• Gerekli hallerde teknik açıklama düzenlenmesi, 
çalışmalarını içerecektir. 

Mevcut yapı tadilatının söz konusu olduğu ÖN PROJELER ise; 

• Tadilat ön projelerinin hazırlanması, 

• Projelerle ilgili teknik açıklamaların düzenlenmesi, 

• Rölövelerin hazırlanması, (Rölöve çizimleri İDARE tarafından sağlanmamışsa) 

çalışmalarını kapsayacaktır. 

2.3. Uygulama Projesi 
UYGULAMA PROJESİ; İnşaat Mühendisliği alanına giren hizmetlerin tüm yapım ve ölçülerini, 
yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, sistem detayları ve 
imalatlarla ilgili tüm bilgi ve referansları, montaj özelliklerini içerecek, üzerinde gerekli tüm ölçüler 
ve malzemeler yazılacaktır. 

UYGULAMA PROJESİ; büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve 
yeterlikte, kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile onaylanmış Öneri Raporu ve Ön Projeye uygun 
olarak hazırlanacaktır. 

UYGULAMA PROJESİ, aynı zamanda koordinasyon projeleri özelliği taşıyacaktır. Hizmet sınırları 
içerisinde yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da 
kodlarını içerecektir. Çalışmada görev alan mimar ve mühendisler ya da diğer teknik uzmanlar 
tarafından hazırlanmış projelerin yapıyı etkileyen kısımlarına ait bilgiler, uygulama projesinde 
şematik olarak gösterilecektir. 

UYGULAMA PROJESİ, yapıda kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme 
şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtacak, ilgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat 
detaylarının referanslarını içerecek, imalat pozlarını belirleyecektir. 

UYGULAMA PROJESİ, yapının maliyet tavanının belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve YYM 
çalışmalarının esasını teşkil edecek, yüklenici/yapımcıların hiçbir şekilde tereddüt etmeden ve hataya 
düşmeden yapım tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları ve ayrıntıları içerecektir. 

UYGULAMA PROJESİ; geçerli yönetmelik ve standartlara uygun olarak hazırlanan hesap raporu 
ekinde sunulacak, montaj ve imalat detayları ile tam uyum arz edecektir. 

Çelik konstrüksiyon projelerde kullanılacak bütün profil ve malzemeler, öncelikle Karabük Demir 
Çelik imalatı veya standartlara uygun, piyasadan kolayca temin edilebilecek mamuller olacaktır. 
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Hesap raporu düzgün, kolay anlaşılır biçimde izahlı olacak ve dosyalanacaktır. Hesapların başında 
yapılan kabuller ve faydalanılan eserleri belirten izah notu bulunacaktır. Sırası geldikçe sözü geçen 
eserlerden faydalanıldığı yerlerde parantez içinde eserin ismi, sayfaları ve kaçıncı baskısı olduğu 
belirtilecektir. 

Statik ve dinamik mukavemet hesapları bilgisayarla yapıldığı takdirde, bilgisayar programının ismi 
ve sürümü hesap raporunda belirtilecektir. Ayrıca; hesapların program girdi ve çıktı verileri ile 
analizlere ilişkin bütün veriler, hesapların her aşamasında, İDARE tarafından aynı program altında 
bilgisayardan takip edilip yeniden analizi yapılabilecek şekilde CD, DVD vb. araçlarla İDARE’ye 
verilecektir. İdare, gerekli görmesi halinde, tasarımcı İNŞAAT MÜHENDİSİ’nden bilgisayar 
ortamında hesap modelini açıklamasını talep edebilecektir. 

Hesaplarda, konstrüksiyonun alt yapı ile olan irtibatı gösterilecek, sistemin çözümünde, hesapların 
gerektirdiği en ekonomik elemanlar kullanılacaktır. 

Betonarme temel hesaplarında, normal ve yatay kuvvetle birlikte temele gelen momentler de göz 
önünde bulundurulacaktır. Bilgisayar programı ile yapılan elastik temel hesaplarında kullanılacak 
zemin yatak katsayısı gibi parametrelerin alındığı zemin raporunun ilgili sayfaları, hesap dosyasına 
eklenecek yada referans verilecektir. Ayrıca; bilgisayar programı ile yapılan elastik temel hesabında, 
sonlu eleman düzenine göre temelin bölüneceği parça ebatları, her düğüm noktası için hesaplanan 
yay katsayıları, analiz sonucu elde edilen deplasman ile yay katsayısının çarpımı ile bulunacak olan 
zemin gerilmesi hesaplanıp detaylı bir şekilde gösterilecektir. Temel altında oluşan maksimum zemin 
gerilmesinin, emniyet gerilmesini aşmadığı hesap raporunda kanıtlanacaktır. 

Çelik yapıları taşıyan betonarme temellerin hesaplarında ise; kolon veya mesnet aksları ile temel 
aksları arasındaki bağlantılar ile temellere intikal eden tesirlerin cinsi, yönü ve şiddetleri hesap 
raporunda şematik olarak gösterilecektir. 

Betonarme Uygulama Projesi Çizimlerinde; “TS 500-Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım 
Kuralları Bölüm 2.3 Çizimler” başlığı ve “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar 
-2007 Bölüm 3.13. Betonarme Uygulama Projesi Çizimlerine İlişkin Kurallar” başlığı altında yer 
alan tüm bilgilere yer verilecektir. 

Çelik Konstrüksiyon Uygulama Projesi Çizimlerinde; “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 
Hakkında Esaslar -2007 Bölüm 4.10.2. Çelik Uygulama Projesi Çizimlerine İlişkin Kurallar” başlığı 
altında yer alan tüm bilgilere yer verilecektir. 

UYGULAMA PROJELERİ’nin hazırlanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır: 

• Tüm katlara ve akslara ait betonarme kalıp ve/veya çelik konstrüksiyon montaj resimleri 
çizilecek, akslar numaralandırılacak, tüm yapı elemanlarının boyutları ve marka numaraları 
verilecek, mimariye uygun olarak gerekli yerlere kotlar yazılacaktır. Kalıp planı ve montaj 
resimleri çizimlerinde; yapının çevresindeki diğer yapılarla olan ilişkisi de plan ve kesitlerde 
detaylı olarak ifade edilecektir. Çelik genel konstrüksiyon resimlerinde, o yapı için çizilmiş 
bulunan bütün resimlerin bir listesi bulunacaktır. 

• Betonarme döşeme donatı resimlerinde; kalıp planlarına uygun döşeme numaraları ve hesap 
raporu ile uyumlu donatılar gösterilecek olup, donatıların çapları, aralıkları ve adetleri ve 
büküm detaylarına uygun poz numaralarına yer verilecek, paftanın sağ üst köşesine poz 
numaralarına göre sıralı demir listesi hazırlanacaktır. 
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• Çelik konstrüksiyon kat planlarında; tüm yapı elemanları için seçilen profil tipleri üzerlerinde 
gösterilecek, marka numaraları verilecek, mimariye uygun olarak gerekli yerlere kotlar 
yazılacak ve kaplanacak bölümler ile kaplama malzemesinin özellikleri belirtilecektir. 

• Betonarme kolon aplikasyon planlarında; akslar 1/50 ölçeğinde çizilecek ve kolonlar bu 
akslar üzerinde 1/20 ölçekle gösterilecektir. Kolonların yatay ve düşey akslara göre yerleşim 
ölçüleri, boyutları ve donatıları her bir kolon tipi için ayrı ayrı gösterilecektir. Kolonlara ait 
hesap raporu ile uyumlu boyuna donatılar; kolon içine montaj edilmiş şekilde gösterilip, her 
bir kolon tipi için ayrı ayrı olmak üzere, çapları, boyları, adetleri, başladığı ve bittiği kotlar, 
bindirme boyları da dâhil olmak üzere paftanın uygun bir bölümünde gösterilecektir. 
Donatılara, detaylarına uygun poz numaralarına yer verilecek ve paftanın sağ üst köşesine 
poz numaralarına göre sıralı demir listesi hazırlanacaktır. Betonarme kolon aplikasyon 
planlarında; varsa mutlaka çelik konstrüksiyonun betonarme yapı elemanlarına bağlandığı 
kota ait plana yer verilecek olup, çelik elemanların betonarme üzerine yerleşim ölçüleri 
çizimde gösterilecektir. 

• Çelik konstrüksiyon kolon aplikasyon planlarında; kolonların yatay ve düşey akslara göre 
yerleşim ölçüleri, seçilen profil tipi ve marka numaraları her bir kolon tipi için ayrı ayrı 
gösterilecektir. Çelik kolon aplikasyon planlarında; mutlaka çelik konstrüksiyonun betonarme 
yapı elemanlarına bağlandığı kota ait plana yer verilecek olup çelik elemanların betonarme 
üzerine yerleşim ölçülerini, seçilen profil tipi ile eleman marka numarasını ifade eden 
detaylar çizim üzerinde gösterilecektir. 

• Betonarme kiriş donatı resimleri 1/20 ölçeğinde gösterilecek olup her kirişin üzerinde marka 
numarası ve boyutu yazılmış olacaktır. Çizimlerde, kiriş aks aralıkları, kolon ara mesafeleri 
ve kolon genişlikleri ile diğer gerekli ölçü ve kotlar ayrıntılı olarak gösterilecektir. Her bir 
paftada aynı kata ait kiriş resimlerine yer verilecektir. Kirişlere ait boyuna donatılar kiriş 
içerisine montaj edilmiş biçimde gösterilecek, ayrıca her bir kirişin altında, boyuna donatılara 
ait çap, adet, büküm detayları, toplam boyları ile poz numaralarını gösterecek şekilde donatı 
açılımları çizilecektir. Kiriş resimlerinde, yeterli sayıda en kesit çizilerek donatıların enine 
yöndeki yerleşimi ifade edilecek, etriye açılımları kesitlerin altında yapılacaktır. Her paftanın 
sağ üst köşesine poz numaralarına göre sıralı demir listesi hazırlanacaktır. 

• Yapıda betonarme perdelere ait donatı resimleri 1/20 ölçeğinde gösterilecek olup her 
perdenin üzerinde marka numarası ve boyutu yazılmış olacaktır. Çizimlerde, perde aks 
aralıkları, perdelerin akslara mesafeleri ile diğer gerekli ölçü ve kotlar ayrıntılı olarak 
gösterilecektir. Perdelere ait donatılar çizimlerde perde içerisine montaj edilmiş biçimde 
gösterilecek, ayrıca her bir perdenin üzerinde, donatılara ait çap, adet, büküm detayları, 
toplam boyları, poz numaraları ile donatının yerleştirileceği alanı gösterecek şekilde donatı 
açılımları çizilecektir. Perde donatı resimlerinde, yeterli sayıda en kesit çizilerek donatıların 
enine yöndeki yerleşimi ifade edilecek, çiroz açılımları kesitlerin yanında yapılacaktır. Her 
paftanın sağ üst köşesine poz numaralarına göre sıralı demir listesi hazırlanacaktır. 

• Yapıda merdivenlere ait planlar 1/20 ölçekte çizilecek, bu planda kotlar, basamaklar, 
sahanlıklar ile gerekli tüm ölçüler gösterilecektir. Ayrıca; merdivene ait her kol için ayrı ayrı 
olmak üzere yeterli kesit çizimleri hazırlanacak, kesitlerin üzerlerinde sistemi tarif edecek 
tüm ölçü ve kotlara yer verilecektir. Betonarme merdivenler için hazırlanacak olan donatı 
resimlerinde, donatılar merdiven yapısı içerisine montaj edilmiş şekilde çizilecek, ayrıca 
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donatılara ait çap, adet, büküm detayları, toplam boyları ile poz numaralarını gösterecek 
şekilde donatı açılımları hazırlanacaktır. Çelik konstrüksiyon merdivenler için uygulama 
projesi aşamasında yapılacak çizimlerde ise, hesap raporuna uygun profil kesitleri ve eleman 
marka numaraları ile gerekli ölçü ve kotlar yer alacaktır. 

• Hazırlanacak temel kalıp planlarında; temelin arazide aplikasyonun kolaylıkla yapılabileceği 
nitelikte ölçü ya da koordinatlar yer alacak, gerekli yerlere temel alt ve üst kotları 
yazılacaktır. Bu resimler; 1/20 – 1/50 ölçeğinde olacak, yapının tamamına ait temel blokları, 
duvar hatıl ve kirişleri, deprem kuşakları gösterilecektir. Temel planları hazırlanırken, 
temellerin çevredeki diğer temellerle olan ilişkisi de plan ve kesitlerde detaylı olarak ifade 
edilecektir. 

• Betonarme temellere ait donatı resimlerinde; enine ve boyuna donatılar temel içerisine 
montaj edilmiş biçimde gösterilecektir. Ayrıca; imalatın kolayca yapılmasını sağlayacak 
yeterli sayıda temel kesiti çizilecek, her bir temel kesiti altında, donatılara ait çap, adet, 
büküm detayları, toplam boyları ile poz numaralarını gösterecek şekilde donatı açılımları 
düzenlenecektir. Varsa sehpa donatılarının açılımları da kesitlerin altında çizilecektir. 
Yapıdaki değişik her temel detayı ayrı ayrı çizilecek, temellere ait her cins betonarme 
demirinin liste halinde metrajı yapılacaktır. 

• Özellik arz eden hususlarla (kazıklı imalatlar, ankraj uygulamaları, zemin stabilizasyonu vb.) 
ilgili olarak, gereken rapor ve projeler bu aşamada hazırlanıp ya da ilgili uzmanlara 
hazırlattırılıp Uygulama Projesi ekinde İDARE’ye sunulacaktır. 

2.4. Detay Projesi 
İnşaat Mühendisliği Detay Projesi; yapının özellik gösteren ve özen gösterilerek yapılması istenen 
bölümlerinin kolayca inşa edilebilmesi için, bu bölümlerde kullanılan malzeme ve imalatların 
açılımları, özellikleri ve birleşme detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla ilgili tüm referanslarını 
içerecektir. 

Çizimler; büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile 
standartlara uygun olarak tertiplenecektir. Detay çalışmaları; uygulama projeleri ile koordineli 
yürütülecek ve tam bir uyum içerisinde hazırlanacaktır. 

DETAY PROJESİ; yapım için gerekli her bilgiyi içerecek nitelikte olup, yerine göre, 1/5 – 1/10 
ölçeğinde düzenlenecektir. Detay imalat resmi paftaları, yapının, bütün halinde değerlendirilebilecek 
aksamından birini veya birkaçını tamamen ihtiva edecek şekilde olacaktır. Her paftaya ait malzeme 
metrajı, ya o pafta üzerinde veya hangi paftaya ait olduğu belirtilmek suretiyle ayrı föylerde 
gösterilmiş olacaktır. 

Betonarme imalat içerisinde bırakılacak ankrajlara ait bilgileri ifade eden detaylar, betonarme detay 
çizimleri kapsamında ilgili paftalar üzerinde ya da referans verilmek üzere ayrı paftalarda 
çizilecektir. Çelik yapılarda; yapının değişik tipteki her kolon tabanının, temellere ankrajına ait 
hesaplar rapor şeklinde sunulacak ve imalat detayları ayrıntılı biçimde çizimler üzerinde 
gösterilecektir. Temel ankraj detayları; 1/5 – 1/20 ölçeğinde, gerekli tüm ölçü, kot ve malzeme 
bilgilerini içerecek nitelikte hazırlanacaktır. 

Çelik profil veya levha standart boylarından daha uzun olan elemanlar için boy eki detayları, nakliye 
ve montaj bakımından parçalı olması gerekli olan elemanlar için montaj eki detayları hazırlanacak ve 
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bu detaylara ait hesaplar rapor halinde sunulacaktır. Çelik yapı elemanlarında, her parçanın kesin 
ölçülerinden başka, deliklerin mesafeleri parçanın yakın ucuna itibar edilmek suretiyle ayrı ayrı 
gösterilecek, delik çapları sembollerine göre okunaklı ve muntazam şekilde işaretlenecektir. 

Deliklere takılacak bulonlar ve boyutları resim üzerine gösterilecektir. Her kaynağın kalınlığı ve 
boyu ölçülendirilecektir. Gerektiğinde, özel kaynak ağzı hazırlığı için detaylar çizilecektir.Üzerinde 
yatay ve dik eksenlerden başka, bu eksenler ile açı teşkil edecek eğik eksenleri bulunan delikli 
bayrak levhaları için, ayrıca 1/5 ölçeğinde bayrak şablonlarına ait paftalar çizilecek ve üzerinde delik 
ölçüleri gösterilecektir. 

Yapının bir bütün teşkil eden aksamında, malzemeye pafta sırasına göre birden başlamak üzere 
poz/marka numarası verilecektir. Çelik yapı elemanlarında; kaynak türü veya bulon delik adedi veya 
mesafeleri farklı elemanlara farklı poz numaraları verilecektir. 

2.5. YYM Çalışmaları 

2.5.1. Teknik Şartname 
İNŞAAT MÜHENDİSİ tarafından hazırlanan projeler uygulama için gereken her türlü bilgiyi 
içerecek, çizili belgelerde yer alamayacak imalat ve inşaatla ilgili teknik bilgiler, yazılı belgelerle 
TEKNİK ŞARTNAME’de verilecektir. 

TEKNİK ŞARTNAME; yapıda kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, 
üretim şekli, imalat koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl 
yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu 
imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme-boşaltma, istifleme koşulları, 
imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. gibi hususları belirleyecek nitelikte 
olacaktır. 

2.5.2. Metraj – Maliyet Analizi 
İNŞAAT MÜHENDİSİ, yapı maliyetinin İDARE ile mutabık kaldığı Yapı Maliyet Tavanı (YMT) 
sınırları içerisinde tamamlanmasına özen gösterecektir. Bu nedenle; metrajlar özenli ve dikkatli bir 
şekilde hazırlanacak, inşaatta yer alacak tüm imalatların miktarları eksiksiz olarak ve doğru biçimde 
belirlenecektir. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ, hazırladığı Uygulama ve Detay Projeleri ile Teknik Şartnameye dayanarak 
imalatların metrajını hazırlayacak ya da hazırlatacaktır. Uygulama Projelerinin hazırlanmasına 
katılan Mimar, Makine ve Elektrik Mühendisleri ile diğer uzmanların yaptığı metrajlarla, İnşaat 
Mühendisliği ile ilgili metrajların uyumu sağlanmış olacaktır. Metrajlar, yapı bölümleri ve yapı 
elemanlarının gruplarına göre ayrı ayrı yapılacaktır. 

Metraj ve maliyet analizi çalışmalarında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün veya diğer kamu kuruluşlarının yürürlükte olan birim fiyat tarifleri ve maliyet 
analizlerinden yararlanılacaktır. Birim Fiyatları ya da rayiç bedelleri ile belirlenmemiş imalatların, 
maliyet analizleri ve birim fiyat tarifleri hizmeti yürüten İNŞAAT MÜHENDİSİ’nce hazırlanacaktır. 
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2.6. Orijinal Teslimi 
İNŞAAT MÜHENDİSİ, Orijinal Teslimi aşamasında; İDARE tarafından onaylanan bütün proje, 
hesap ve belgelerin sözleşmede istenilen sayıda kopyasını hazırlayıp İDARE’ye sunacaktır. Sunulan 
belgeler; yapan, çizen, kontrol edenlerin isimleri, oda sicil numaraları yazılmış ve imzaları 
tamamlanmış, YÜKLENİCİ firma tarafından onaylanmış olacak, çalışmalar CD kayıtları ile birlikte 
yazı ekinde İDARE’ ye verilecektir. 

2.7. Mesleki Kontrollük 
İNŞAAT MÜHENDİSİ, kendisinden istenmiş ve sözleşmede belirtilmişse, İDARE tarafından ihalesi 
yapılarak inşaat sözleşmesine bağlanan yapım işinin proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa 
edilmesini mesleki yönden kontrol edecektir. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ, mesleki kontrollüğünü üstlendiği işlerin, sözleşme eklerine, şartnamelere, 
fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir şekilde yapılıp süresinde 
bitirilmesini sağlamakla görevli ve sonuçlarından sorumlu olacaktır. İNŞAAT MÜHENDİSİ, 
mesleki kontrollük hizmetleri kapsamında şu görevleri yerine getirecektir: 

İnşaatın İDARE adına mesleki kontrollük hizmetlerini yürütürken, inşaat süresince, işle ilgili alanına 
giren her türlü teknik konuda İDARE’ ye yardımcı olacak, iş, hizmet ve yapım talimatlarını 
hazırlayacak, işe başlama izinlerini verecektir. (İşe başlama talimatı ile proje, ihale ve yapım 
sözleşmesi kapsamında olmayan ve İDARE’ye ilave harcama gerektiren iş talimatları İDARE 
tarafından onaylanacaktır) 

Şantiye toplantıları düzenleyecek ve bunları yönetecek, inşaat ile ilgili olarak yapılan imalatların 
niteliklerinin belirlendiği şantiye tutanakları ve diğer kayıtları hazırlayacak, yüklenici/yapımcı ve 
şantiye kontrollük teşkilatı ile karşılıklı imzalayacaktır. 

İnşaat sürecinde yüklenici/yapımcıların ya da imalatçıların, malzemelerin seçiminde İDARE’ ye 
yardımcı olacak, işin seyrine paralel olarak düzenlenmesi gereken tutanak ve protokolleri, 
İDARE’nin onayından geçmek kaydı ile imzalayacaktır. 

Yeterli bilgiyi ya da gerekli açıklamayı sağlamayan projelerin uygulanmasını kolaylaştıracak ek 
proje ve detaylarını hazırlayacak ya da hazırlattıracaktır. 

Yüklenici tarafından meydana getirilen her türlü imalat ve faaliyeti yapacağı, düzenli ya da habersiz 
ziyaretleri ile yerinde inceleyecek, projesine ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol edecek, 
uygunluğunu sağlamak üzere yüklenici/yapımcılara gerekli talimatları verecektir. Bu talimatlar 
yüklenici/yapımcıları işlerini projelerine, şartnamelere, standartlara, fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılması yükümlülüğünden kurtarmayacaktır. 

Her türlü inşaat, imalat, tesisat ve montajı, boyut ve şekillerine uygun olarak, proje ve detaylarına 
göre eksiksiz yaptıracak, onaylı projesi olmayan ve proje müellifinin mührünü taşımayan hiçbir işi 
yaptırmayacaktır. 

Uygun olmayan durumlarda imalatı yıktırıp yeniden yaptıracak; yıkılıp yeniden yapılmasında yarar 
sağlanamayan ve bu şekli ile kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri, kesin hesapta gereğini 
yapmak üzere İDARE’ ye bildirerek “Şantiye Talimat Defteri”ne kaydedecektir. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ, yüklenici firma ya da firmalar ile İDARE arasında herhangi bir anlaşmazlık 
yaşanması halinde gerekli teknik verileri istendiği takdirde İDARE’ye sunacaktır. 
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2.8. Yapıldı (As-Built) Projesi 
İNŞAAT MÜHENDİSİ, kendisinden istenmiş ve sözleşmede belirtilmişse, inşaatın 
tamamlanmasından sonra, tüm imalatların fiilen gerçekleşme durumlarını proje orijinalleri üzerine 
işleyecek ve gerekli açıklamaları yapacaktır. 

İNŞAAT MÜHENDİSİ, kendisinden istenmiş ve sözleşmede belirtilmişse, “YAPILDI (AS-BUILT) 
PROJESİ”nin, Sözleşme ve/veya Teknik Şartnamede belirtilen sayıda kopyasını (dijital kopya ile 
birlikte), istenildiğinde gerektiğince çoğaltılabilmesi amacıyla üzerine “Yapıldı Projesi” yazıp, 
imzalayıp, mühürledikten sonra İDARE’ye teslim edecektir. Yapılmışsa, “Yapıldı Projeleri” kesin 
hesaplara dayanak alınacaktır. 
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