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1- İŞİN KONUSU VE YERİ 
 

İşin konusu Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi içerisinde yer alan kaldırım, yol, orta 

refüjlerinin yenilenmesi işidir. İşin yeri Kütahya İli Emet İlçesinin 4 km güneybatısında kalan Emet Bor 

İşletme Müdürlüğünün Borik Asit Tesisi yerleşkesindedir.  

 

 
2- YER TESLİM – İŞE BAŞLAMA: 
 

Taahhüt konusu yapıma ait iş yeri, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 5 (Beş) gün 

içerisinde, yer teslim tutanağı ile Yükleniciye teslim edilerek işe başlanacaktır. 

 

3-  İŞİN SÜRESİ VE GECİKME CEZASI:   
                                       

 Taahhüde dâhil işler, yer teslimine müteakip 240 (İkiyüzkırk) takvim günü içerisinde 

tamamlanacaktır. 

 Taahhüt konusu işin engel olacak derecede İdare engelleri ve diğer mücbir sebepler dikkate 

alındıktan sonra işin süresinde bitirilmediği takdirde, İdare bu tarihten itibaren fiili ikmal tarihine kadar 

geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbinde altı) oranında günlük gecikme cezası 

Yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.  

 

 

4- İŞİN KAPSAMI: 
 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi içerisinde yer alan yol, kaldırım ve orta refüjlerinin 

yenilenmesi işi kapsamında yapılacak işler aşağıdaki genel olarak özetlenmiştir. 

— Yüklenici işe başlamadan önce söküm ve yeni imalat yapılacak alanlara ait ölçü ve kotları kontrol 

edecek, İdareyle beraber imalata başlanacak alanların öncelik sırasını belirleyecektir. Sıralamanın 

belirlenmesinde işletme içinde araç ve yaya trafiğine engel oluşturulmayacak şekilde ve söküm ve 

imalat aşamalarının birbirini takip edecek şekilde belirlenmesi esas alınacaktır. 

— Teknik şartname ekinde yer alan vaziyet planında işaretli asfalt kaplama yol tabakası  yeni 

yapılacak imalatın beton alt kotuna kadar kaldırılıp, bu alanlara endüstriyel tarzda beton yol 

kaplaması yapılacaktır. 

— Mevcut kaldırım ve yol orta refüjleri sökülecektir. Bu kapsamda yapılacak işlerde kaldırım ve yol 

orta refüjlerinin bordür taşları, kaldırımın parke taşları ve yeni imalat için gerekli kota kadar parke 

taşı altındaki dolgu tabakası sökülecek ve İdarenin belirtiği döküm alanına taşınacaktır.  

— Söküm işleri ardından projede verilen en kesitte gösterildiği gibi beton yol, bordür, parke , yağmur 

suyu oluk taşları  döşenecektir. İş kapsamında kot ve ölçülere uyularak 32 mm kadar kırmataş ve 

kum tabaka serilecek sıkıştırılacak bordür altı yastık betonları imalatları gerçekleştirilecektir.  

— İmalat çalışmaları esnasında araç ve yaya trafiği için gerekli emniyet tedbirleri alınacak, araç ve 

yaya ulaşım yollarına yönlendiren ikaz işaretleri kullanılacak  iş esnasında sürekli şekilde çevre 

temizliği işleri titizlikle yürütülecektir. (İmalat söküm ve yapım aşamasında işletme içerisindeki 

tonajlı taşıtların trafik yoğunluğundan oluşacak tehlikelere karşı önlem olarak yüklenici tarafından 

işin başından sonuna kadar personel tayin edilecektir.) 
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                  5- TEKLİF BİRİM FİYAT ESASI: 
 Taahhüt konusu iş kapsamında tarifi yapılan işler “Teklif Birim Fiyat Usulü” ile yapılacaktır. Ekli 

birim fiyat tablosunda belirtilen işler ekli birim fiyat tariflerine göre yapılacak olup, bu teklif birim 

fiyatlara imalata için gerekli tüm arazi ölçümleri, makine, alet, malzeme, işçilik, iş-kalıp iskelesi, 

nakliye, yükleme ve boşaltma, yüzey ve çevre temizliği vs.. işler dahil olup, ilave fiyat farkı 

ödenmeyecektir.  

 
6- İMALATLAR  
 

GENEL AÇIKLAMA 

 

 İş bu Teknik Şartname, Yapı İşleri Genel Şartnamesi ile, yapı işlerine ait Teknik Şartnamelerde 

yer alan konuların tamamlayıcısıdır. Şartnamenin ekindeki projelerde gösterilen imalatlarla ilgili 

uygulama esasları bu teknik şartnamede belirtilmiştir. Proje kapsamında kullanılacak tüm malzemeler 

TSE veya ISO belgesine sahip olacaktır. İhale dökümanı şartnamelerinde yer almayan ancak projelerde 

gösterilen tüm imalatlar işin özelliğine göre ilgili resmi kurumlara ait şartnamelere uygun olarak 

yüklenici tarafından yapılacaktır. Projelerde görülmeyen ancak yapılması hususu bu şartnamede 

belirtilen imalatlar teknik şartnamesine göre yüklenici tarafından yapılmak zorundadır. Projelerdeki 

uygulamalara yönelik detayların yetersiz kalması durumunda bu imalatlar yapılmadan önce imalatçı 

firma tarafından detaylandırılacak ve İdarenin onayına sunulacaktır. 

 

KAPSAM 

 

 Bu Teknik Şartname; mevcut yol, yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon muayene bacası kapakları, 

kaldırım ve yol orta refüj bordür taşlarının sökümünü ve sökülen alanlarda mevcut kesit ölçüsüne 

uyularak yeni beton kaplı yol, yol kotuna göre yağmur suyu ızgaralarının teşkili, muayene baca 

kapaklarının yenilenmesi, kaldırım ve yol orta refüjü oluşturulması işini, kullanılacak olan malzemelerin 

özellik, nitelik ve temin şartlarını kapsamaktadır. Malzemeler, yapım yöntemleri ve testler ile ilgili 

konularda ilgili yönetmeliklere uygun olarak hareket edilecektir.  

 

 

 APLİKASYON – ÖLÇÜ VE KOTLARIN KONTROL EDİLMESİ 

 

 Uygulamalara başlamadan önce yapılacak olan imalatların ( yol, kaldırım, bordür taşları, ızgara ve 

diğer imalatlar)  birbirleri ile uyumu sağlayacak şekilde kotlandırılıp söküm ve imalat aşamasına 

geçilecek, bu uyumun sağlanması için yüklenici firma teknik personelleri ile yapı denetim 

komisyonunca sahada imalata ilişkin ölçüleri alacak ve proje üzerinde gerekli revizyonları yapılacaktır. 

 İmalat öncesi hakediş işlemleri için yüklenici firma haritalandırma ekibi tarafından mevcut 

imalatların üst kotu ve söküme konu olacak imalatların ölçüleri alınacak, projelere işlenecek ve her yeni 

imalat aşamasında yeni elamanlar ölçülüp kotlandırılarak projelere işlenecektir. İş sonunda yüklenici 

tarafından idareye iş sonu harita çalışmaları ve Asbuilt projeler teslim edilecektir. 
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PROJE KAPSAMINDA YAPTIRILACAK GENEL İNŞAAT İŞLERİ 

 

 Aşağıdaki imalatların açıklamalarında yer alan tanımlar işin yapım esas ve usullerini kapsamakta 

olup, kesinlikle ölçü ve ödemeye esas değildir. Yüklenici bu tanımlara atfederek teklif fiyatına ilave 

olarak ayrıca bir ödeme talebinde bulunmayacaktır.  

 

6-1.   MEVCUT İMALATLARIN SÖKÜM İŞLERİ 

 
 Mevcut imalatların söküm ve imalat aşamalarının birbirini takip edecek şekilde belirlenmesi esası 

sebebiyle Yüklenici Yapı Denetim Komisyonu ile beraber belirlenen yerlerden başlayarak mevcut 

imalatların söküm işlerini yapacaktır. Sökülecek kaldırım malzemesi, asfalt yol tabakaları ve çıkacak 

olan hafriyat araçlara yüklenerek idarenin belirttiği alana taşınacaktır. 

 

 Söküm esnasında alt yapı tesislerine zarar vermemek için iş makinası ile sıyırma kazılarına izin 

verilecek derin kazı yaptırılmayacaktır.  

 

 Kaldırım, bordür taşları ile asfalt yola ait kaplama malzemesi altındaki dolgu tabakası yeni 

yapılacak imalatlara ait kotlara göre kazılacak bu tabakalardan çıkan malzeme tekrar 

kullandırılmayacaktır.  

   

 Söküm esnasında kaldırım ve yol kotu seviyesinde kapakları bulunan kanalizasyon alt yapısına ait 

muayene bacaları ve ağır trafik yüküne göre düzenlenmiş yağmur kanalı ızgara kapakları sökülüp 

idareye teslim edilecektir.  Sökülen kapaklar yerine yüklenici sfero döküm muayene bacası kapakları ile 

ağır trafik yüküne göre dizayn edilmiş sfero döküm  ızgaralar tedarik edip imalat üst kotuna göre yerine 

takacaktır. 

 

 Kazıdan çıkan malzeme, taşıtlara yükletilip Yapı Denetim Görevlileri ile birlikte belirlenecek 

uygun yerlere taşınarak boşaltılacaktır. Söküm esnasında çıkması muhtemel beton kırımı, sökümü ve alt 

yapı tesislerine verilen zararların giderilmesi gibi işler sözleşme bedeli kapsamında olup, ayrıca 

müşkülât zammı istenmeyecektir. 

 

 Sökümden çıkan malzemeler idarenin gösterdiği 5,0 km mesafedeki döküm sahasına 

döktürülecektir. 
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6-2. KAPLAMA ALTI YÜZEY TABAKALARININ HAZIRLANMASI 

 

 Kaldırım ve orta refüj bordür taşları söküm işlerinin tamamlanması ardından en kesitte verilen 

kaplama üstü kotuna göre tabakalar halinde alt temel ve kum tabakalar belirtilen yüksekliğe göre 

serilerek sıkıştırılır ve kaplama işine alt yüzey hazırlanmasıyla başlanır.  

 

 Parke, bordür ve yağmur oluğu altında aşağıdan yukarı sırasıyla 32 mm elek çapına kadar 

kırmataşdan alt temel oluşturulacak daha sonra parke taşının alt kotuna 10 cm kum serilecektir.  

 

 Serilecek tabaka kalınlığı kum için sabit 10 cm olacak, alt temel olarak serilecek tabakalar söküm 

ardından oluşacak kotlara göre belirlenip serilip sıkıştırılacaktır (ortalama 5 - 10 cm).  

  

 Sökülecek olan asfalt kaplama yol tabakası kalınlığı 6cm ile 10cm arasıdır. Endüstriyel tip beton 

yol kaplaması işinin toplam yüksekliği 20cm olup sökülen asfalt kalınlığı dışında kalan yükseklik beton 

yol temel tabakasını niteliğindedir. Yeni yapılacak yolun üst kotu mevcut tabaka ile eşit seviyeye 

getirilecektir.  

 

6-3.  PARKE, BORDÜR VE OLUK TAŞI DÖŞENMESİ 

  

 İmalatlara sırasıyla bordür taşı yastık betonu(C 20) belirtilen kotlara göre güzargahı belirlenerek 

dökülür ardından bordür taşı döşenir ve bordür taşı üst kotuna kaplamanın doldu tabakaları serilerek 

sıkıştırılır. İşin yapımı esnasında; 

 

-Bordür Taşları, belirtilen kot ve yol eğimine göre, altına parke taşları ekseninde kot farkı 

oluşmaması için altına 3 cm’ye kadar harç kullanılarak güzargah boyunca 1 cm arayla döşenir. 

Derz araları mil kumu ile hazırlana 600 doz plastik kıvamında harçla doldurularak ortalama 15 

dakika sonra Q6’lık demir çubukla suyolu oluşturmak için oyulur. Engelli rampaları gibi kotu 
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değişecek alanlarda bordür yatırılıp yol kotuyla hemzemin olacak şekilde işlemler aynı şekilde 

yapılır. Kullanılacak bordür taşları ebatları 70-75/30/15 cm rengi kırmızı olacaktır. 

 
 

-Oluk Taşları parke taşlarında olduğu gibi, parke taşının döşenmesi ardından parke taşı ile yol 

asfalt tabakası arasına kotu ve güzergahı hazırlan alana, yol seviyesi arasında fark oluşturmayacak 

şekilde döşenir. Yol asfalt tabakası ile yağmur oluğu köşesi arasında mümkün olduğunca boşluk 

kalmayacak şekilde düzenleme yapılacak ve bu hususu asfalt kesim esnasında da göz ardı 

edilmeyecektir. Kullanılacak oluk taşları ebatları 30-40/10xserbet boy rengi kırmızı olacaktır. 

 
-Parke Taşları, bordür taşları döşenmesi imalatı bitirildikten sonra uygulama alanına döşenir. 

Parke taşları bordür taşından 1 cm yüksekliğe sahip olacak şekilde kaldırım üzerinde su 

birikmemesi için yüzde 2 eğimle döşenecektir. Parke taşlarının ebatları 19*16*8 cm 
boyutlarında olacaktır. Parke taşlarının döşenmesi ardından yüzeyi 1-2 cm civarında 

kumlanarak sıkıştırılacak, derz araları kumla dolmasının ardından yüzey süpürülerek 

temizlenecektir.(İdarenin istediği renk ve desen esas alınacaktır.) 
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6-4.   BETON YOL İŞLERİ 

  

Tüm yol betonları  sürekli donatılı derzli rijit beton yol olarak iş yerinde belirlenen 

(sökülen asfalt tabakalarda) alanlarda, en kesitlerde belirlenen eğimlerde  güzergâh boyunca 

gösterilen istikamet, eğim ve kesitlerde serilecektir.  

Beton kalınlığı 20 cm yüksekliğinde tasarlanmış olup, yollarda kullanılacak beton sınıfı 

C30/37’dir. Tüm beton yollarda Q335/335 hasır çelik kullanılacaktır. Hasır çelikler  Q12 inşaat 

demirinden 10 cm yüksekliğinde oluşturulan sehpalar üzerine konularak sabitlenecektir. Sehpalar  

1 m²’ye 1 adet olacak şekilde düzenlenecektir. Hasır çelikler en az 20 cm bindirme yapılarak 

döşenecektir. 

Beton dökümü esnasında yollarda soğuk derz yapılmayacak olup, gün sonu beton dökümü 

sonunda oluşacak derzde çift kat hasır çelikle ankraj bırakılacak, ve gün sonu oluşan derz kalıpla 

düzgün sonlandırılacaktır. 

Beton döküm ve perdah  işleri tamamlandığında beton kaplamalarda sıcaklık ve nem 

farklılıklarından ve diğer faktörlerden kaynaklanabilecek çatlamaları en aza indirmek ve kontrol 

etmek amacı ile yol ekseni boyunca 1 adet ve yol güzergâhı boyunca 5 metrede bir beton 

kalınlığının 1/3 ü kadar derz kesimi yapılacak ve su izolasyonu için derzler doldurulacaktır. 

 

Beton dökümü öncesi serme ve sıkıştırma işlemi tamamlanmış olan alanlara beton içindeki 

su ve ince malzemenin zemin tabakasına akmasını önlemek amacıyla 150 mikron PE (naylon) 

örtü serilecektir. Naylon örtü birbirine 10-15 cm bindirilecek. Beton dökümü yapılan yolun 

tamamında vibratörlerle sıkıştırma işlemi yapılacak ve mastarlama işlemine   geçilecektir. 

Mastarlama işlemi sonrası beton üzerine yüzey sertleştirici serilecek ve helikopter adı verilen 

tepsi maslarla yüzey sertleştiricin tüm yüzeye düzgün şekilde yayılarak beton üst katmanına 

işlemesi sağlanacaktır.  

Yüzey perdahlamasından sonra ve bakım maddesinin uygulamasından önce beton üst 

yüzeyi en az 45cm genişliğindeki bir fırça ile enine dokulandırılır Fırça dar bir açıyla (yaklaşık 

30°) bir çalışma platformundan kaplamanın genişliği boyunca yanal hareket ile hafif bir basınç 

uygulanarak çekilmelidir Bu işlem ile 3-5 mm derinliğinde çizgiler oluşturularak yüzey 

dokulandırılır ve yüksek bir kavrama gücüne kavuşur. 

 

Yüzey sertleştirici malzeme; 

 

Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri 

yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m2 sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, 

perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri yüzey 

sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m2 sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun 

prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile 

istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten 

sonra, akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m2 sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme 

yöntemi ile yüzeye uygulanacaktır. 
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Normal Hava Sıcaklıklarında Beton Uygulaması 

 
Beton dökümü sırasında dikkat edilmesi gereken hava sıcaklığı th ve beton sıcaklığı tb 

ilişkilerine ait değerler Tablo 6.4’de verilmiştir. 

 
 
 

 
 
Düşük Sıcaklıklarda Beton Dökümü 
 

Beton dökümü sırasında don bekleniyor ise her zaman koruyucu önlemler alınmalıdır. Bu 

önlemlerin hedefi mümkün olduğu kadar uzun bir süre en azından betonun sertleşmesi sırasında 

ilk 3 gün içinde beton sıcaklığının + 5 °C’nin altına düşmemesini sağlamaktır. 

 

Tablo 1 Beton Dökümü İçin Sıcaklık Sınır Bölgeleri 

 

Beton yerleştirilmesi Ortam sıcaklığı Beton sıcaklığı 

Uygun 

 

+5 °C ≤ th ≤ +25 °C +5 °C ≤ tb ≤ +32 °C 

 

Özel önlem gerektirir 

 

-3 °C < th < +5 °C 
th > +25 °C 

 

+5 °C ≤ tb ≤ +32 °C 

 

Kabul edilemez 

 

Sürekli don th ≤-3 °C  tb < +5 °C 

 

 

 

+5 °C altında ve -3 °C üstündeki ortam sıcaklıklarda beton dökülmesi gerektiğinde, 

aşağıdaki uygun önlemler alınmalıdır. 

 

  Çimento miktarının artırılması 

  Yüksek erken dayanımlı çimento kullanımı 

  Beton karma suyunun ısıtılması ve 

  Gerekli durumlarda ayrıca agreganın ısıtılması 

+70 °C sıcaklığından daha sıcak su, çimento eklenmeden önce, agrega ile karıştırılmalıdır. 

Donmuş agrega kullanılmamalıdır. 

 

Yüksek Sıcaklıklarda Beton Dökümü 

 

25 °C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında beton yapımı gerçekleştiriliyor ise, taze betonun 

sıcaklığı 

döküm yerinde kontrol edilmelidir ve betonun sıcaklığı 32°C’yi geçmemelidir. 
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Yüksek taze beton sıcaklıklarının olumsuz etkilerine karşı uygun tedbirler alınmalıdır, 

örneğin 

  Temel ıslatılarak serinletilmeli, 

  Karışım suyu soğutulmalı, 

  Kaba agreganın su püskürtülerek soğutulmalıdır. 

Taze beton sıcaklığını tahmin etmek için, kural olarak aşağıdaki basit denklem 

kullanılabilir (oC): 

tb = 0,1 tç + 0,2 ts + 0,7 ta 

tb = Taze beton sıcaklığı tç = Çimento sıcaklığı 

ts = Beton karma suyu sıcaklığı ta = Agrega sıcaklığı 

Yüksek yaz sıcaklıklarında, beton yerleştirilmesinin saat 17:00 ile gece saat 03:00 arasında 

yapılması öngörülmektedir. 

 

Derzlerin Kesimi, Temizlenmesi ve Doldurulması 

 

Beton yollarda kontrolsüz çatlakların oluşumu istenilmez. Çatlakların önüne geçebilmek 

için derzlerle kontrollü çatlaklar yapılır. Derzler öngörülen uzunluk ve derinlikte yapılmalıdır. 

Beton plakalar büzüldüğünde tam zamanında devreye girerek, kontrolsüz çatlakların oluşumunu 

önlemektir. 

Derzlerin konumu ve kesimi, yüklenici firma ile idare tarafından koordineli olarak 

yapılmalıdır. 

 
Not A: Geleneksel derz kesimi için gerekli T/4 yada T/3 derinliğinden başlangıç derz 

kesimi 

Not B: Erken yaş kuru testere kesimi için min 1 ¼ inch. ( 32 mm ) başlangıç derz Kesimi 

Not C: Dolgu ve derz fitilinin yerleştirilmesi için gerekli alan 

Not D: Üretici tarafından istenen alan 

Not E: Derzlerin kesilmesi için tekli ya da ikili derz kesim işlemi uygulanabilir. Yukarıda 

verilen sahada dökülmüş dolgu ve hazır derz dolgusundan görüldüğü üzere, dar bir kesiğin 

oluşturulmasının ardından daha geniş birkesik oluşturulmaktadır. Tek başına geniş bir kesik de 

kabul edilebilir. 
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Derz kesiminden hemen sonra, yüzeyde kalan çamurun kaldırılması için su ile temizlik 

yapılmalıdır. Bu işlem, diğer alanlardaki kirlenmenin önlenmesi açısından tek yönlü olarak 

yapılmalıdır. Derz kurutulduktan içerisinde kalan tortunun temizliği sağlamaktadır.  

Hava püskürtme işlemiyle, derz ve üstyapı yüzeyindeki kum, kir ve toz kaldırılabilir. Bu 

işlemin dolgu malzemesinin yerleştirilmesinden önce yapılması malzemenin oldukça temiz bir 

yüzeyle temas edeceği anlamına gelmektedir. Kompresör en düşük 3,4 m3/dak seviyesinde hava 

basmalı ve en az 0,63 MPa başlık basıncı oluşturmalıdır. 

Üstyapı yüzeyinin temiz tutulması için ayrıca vakumlu süpürge de kullanabilir. 

 

Büzülme Derzleri 

 

Büzülme derzleri, yol kaplamasında enine ve boyuna kesilmiş derzler olarak yapılmaktadır. 

Uygun derinlik ve derzlerin zamanında kesilmeleri ile büzülme derzlerinin etkinliği 

sağlanmalıdır ve büzülmederzin altında istenen çatlak (Resim 6.12) oluşmalıdır. 

 

 

 
Resim 6.12 Planlanan çatlak ile birlikte enine büzülme derzleri 

 

Kullanılan kesme cihazları ile düz ve keskin kenarlı kesim sağlanmalıdır. Bu amaçla farklı 

boyutlarda elmas uçlu makineli testereler kullanılmalıdır. Bu süreçte oluşan beton çamuru kesim 

esnasında veya sonrasında temizlenmelidir. 

Enine derzler, her 5 metrede bir (yada projesinde belirtildiği gibi) kayma demirinin merkez 

üstünden kesilmesi gereken derzlerdir. Boyuna derzler de enine derzler gibi kesilmelidir. 

Enine derzler, beton kaplamanın yüzeyinden, kaplama kalınlığının en az %25’i, en fazla 

%30’u kalınlığında kesilmelidir. Söz konusu derzler, yeterli bir agrega kenetlenmesi ile plakalar 

arası yük aktarımını sağlamalıdır. 

 

Derzlerin içerisine yeterli derz dolgusunun sığdırılabilmesi için derz genişliği ve derinliği 

yeterli boyutlarda olmalıdır. 
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Büzülme derzlerinin kesiminde, sertleşmiş betonda derz kesimi elmas uçlu kesme diski ile 

gerekli derinlikte mümkün olduğunca dar olmalıdır. Boyuna büzülme derzleri, eş zamanlı olarak 

ve enine derzlerin hemen sonrasında kesilmelidir. 

 

Derzlerin erken kesilmesi, betonun soğuma ve/veya büzülmesi sonucunda ortaya çıkan 

çekme gerilimi nedeniyle oluşabilecek çatlakların önlenmesi için gereklidir. 

 

Öte yandan betonun kesilmesi sırasında düzgün bir kesim yapılması ve derzlerin 

kenarlarının kırılmaması ve derz kesim ekipmanının beton yol kaplama yüzey 

dokulandırılmasına zarar vermemesi için betonun yeterince sertleşmiş olması gerekmektedir. 

Yüksek sıcaklıklarda kesim, beton dökümünden sadece bir kaç saat sonra, kışın ise muhtemelen 

fazla 1 gün sonra mümkün olmaktadır. 

 

Koruma Önlemleri / Bakım 

 

Beton kaplamanın üretimi sırasında ve sonrasında beton korunmalı ve ardından uygun bir 

bakım uygulanmalıdır. Böylece yüksek dayanıklılık ve yoğunluk, donma /çözülme dayanımı, üst 

katmanın aşınma direnci ile sağlam üst yüzey özellikleri sağlanmalı ve çatlakların önüne 

geçilmelidir. 

 

Kaplama Yapımı Sırasında ve Sonrasında Koruma Tedbirleri 

 

Beton, dökümü sırasında ve tamamlandıktan sonraki ilk iki saat içinde, çadır ve başka 

uygun önlemlerle yağışlardan korunmalıdır. Kaplamanın yapımından sonra alınan koruma 

önlemleri aynı zamanda bakım önlemleri de olabilir. 

Küçük alanlar için taşınabilir çatı/muhafaza sistemleri kullanılabilir. Bu tür önlemler 

alınamıyorsa yağış ihtimali olan havalarda beton döküm işlemi yapılmamalıdır. Tamamlanmış 

yeni beton yüzeyin üzerine yağmur suyu damlamasından kaçınılmalıdır. Beton üst yüzeyi 

tamamen plastik örtüler ile örtüldüğünde, gerekli tedbirler alınarak örtüler rüzgardan 

korunmalıdır. 

 

Beton, 25-30° C ortam sıcaklıklarında, derzlerin kesilmesinden hemen sonra, kimyasal kür 

yapılmasına ilave olarak en azından 3 kez, 2-3 saat aralıkla tüm yüzey olarak ıslatılmalıdır. 

Kaplamanın bu zaman içerisinde kurumaması büyük önem taşır. Böylece çatlakların oluşumu 

engellenir. Betonun sertleşme sırasında, betonun yüksek gündüz sıcaklığı ve çimentonun 

hidrasyon ısısı ile özellikle ilk gece ve ertesi sabah, ısınan betonun çok fazla soğuması halinde de 

çatlaklar oluşabilmektedir. Bu durumda beton derzlerin kesimine kadar yalıtım amaçlı bir örtü ile 

korunmalıdır. Betonun güneş ışınlarından dolayı ciddi ölçüde artan sıcaklığı, yüksek parlaklık 

referans değerine (beyazlık değeri) sahip bir bakım maddesi ile bileşiğinin uygulanması ile 

azaltılabilir. Böylece, olası çatlak oluşumu giderilir. 

Dökülen betonun çok hızlı soğuması bekleniyor ise, beton derzler kesilene kadar, yalıtım 

malzemesi ile kapatılıp korunmalıdır. 

 

Su Kürü 
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Betonun en etkili bakım yöntemi sürekli nemli tutulmasıdır. Kullanılan su karma su 

kalitesinde olmalıdır. Beton kaplama, kenar yüzeyler dâhil olmak üzere tüm yüzeye, sürekli su 

püskürtülerek en az 3 gün boyunca nemli tutulmalıdır. Nem kaynağının kesilmesi (kuruma) 

hidrasyonun erken son bulmasına yol açmaktadır. Bu durumda gerekli yüzey özelliklerine 

ulaşılmamış olmaktadır. 

Su kürü ile beton yüzeyinin çok hızlı soğumasını önlemek amacıyla, püskürtme ile ince bir 

film tabaka halinde uygulama gereklidir. Püskürtme sistemlerinin sürekli ve yeterli su kaynağına 

ihtiyaçları vardır. Bu yöntem uygulama zorluğuna rağmen çok etkilidir. Bu arada beton 

yüzeyinin çok hızlı soğutulmasından kaçınılmalıdır. 

 

Su Tutucu Örtü Kullanılması 

 

Su tutucu örtü olarak jüt bezi veya dokusuz kumaş (yapı elyafı) kullanılabilir. Jüt bezi veya 

yapı elyafının tekrar tekrar kullanılması mümkündür. Bu bakım uygulama yöntemi büyük 

yerleştirme (döküm) işlerinde çok pahalı bir işlem olmakla birlikte küçük alanlar için daha 

uygundur. 

 

Bakım Kimyasallarının Uygulanması 

Üretici tarafından tavsiye edilen kullanım oranlarına uyulması, etkili bir film tabakası elde 

etmek için önemlidir. Kür maddesinin beton yan yüzeylerine de püskürtülmesi sağlanmalıdır. 

Görünür agregalı beton yüzeylerinde bakım maddesi (çoğu zaman yüzey priz geciktirici + 

bakım maddesi) betonun dökülmesinden hemen sonra uygulanmalıdır. 

Diğer yüzeyler için (fırça çekme ile veya suni çim ile pürüzlendirilen) hafif nemli duruma 

ulaştıktan sonra bir bakım maddesi bitmiş yüzeye eşit olarak püskürtülmelidir. 

Daha çok yüzeye su veren betonun üzerine bakım maddesinin püskürtülmesi, eksik-hatalı 

bir bakım uygulamasına neden olmakta, zira çıkan su sonucunda kapalı bir film oluşamamaktadır 

ve bu betonun kurumasını etkili bir şekilde engelleyememektedir. 

Beton yüzeyinin parlaklılığı kaybolur kaybolmaz kimyasal bakım/kür maddesi 

uygulanmalı, hemen arkasından ikinci kez kür kimyasalı uygulanarak betondan su kaybı 

önlenmelidir. 

Yüksek parlaklıklı (beyaz düzey) bakım uygulama maddesinin kullanımı beton yüzeyinde 

güneş etkisiyle yaşanan ısınmayı azaltması nedeniyle kullanımı uygundur. 

 

 

Yüzey sertleştirici malzeme; 

 

Beton üzerine çıkıldığında, en çok 3 mm ayak izi kalacak kadar prizini aldığında, kuvars 

agregalı yüzey sertleştirici 3,5 kg/m² olarak homojen bir şekilde minimum iki aşamada (2/3 ve 

1/3) oranında serpilecektir. Birinci aşamada serpilen malzeme, tahta mala ve helikopter tepsi 

perdahı ile yerleştirildikten sonra ikinci aşama malzeme yüzeye serpilecek ve tepsi perdahının 

ardından, beton yüzey üzerinde yürünecek kadar sertleştiğinde helikopter mala perdahı 

yapılacaktır.  
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6-4.1.  KATKI MADDELERİ 

 

Yapı Denetim Görevlilerince gerekli görülmesi halinde, beton karışımında işlenebilirliği 

arttırmak ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amacı ile kimyasal katkı maddesi 

kullanılacaktır. Kullanılacak katkı maddesinde klor bulunamayacağı gibi demir donatıya zarar 

verebilecek maddeleri içermeyecektir. Beton katkı malzemesi kullanılması halinde yükleniciye 

ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

 
6-4.2. BETON NUMUNE TESTLERİ 

 

Yüklenici firma yeterli miktarda (100 m3 betonda en az 6 adet) 15x15x15 cm küp veya 15 

cm. çaplı 30 cm. yükseklikte standart silindir numune almak zorundadır. İdarenin uygun gördüğü 

laboratuvarda 7 günlük ve 28 günlük mukavemet değerlerine ait kayıtları tutmak, sonuçları Yapı 

Denetim Görevlilerine vermek zorundadır. 

 

6-5. BETON VE KALIP İŞLERİ  

 

 

 İş kapsamında yapılacak kalıp işleri, bordür altı yastık betonu imalatı , yağmur kanalı ızgara ve 

kapak montajları için gerekli elemanların hazırlanması kapsamında gerçekleştirecektir. Bu kapsamda 

bordür altı yastık betonu için aşağıda tarif edilmekte  olup, diğer imalatlar için iş yerinde hazırlanan 

kesit ve uzunlukta imalatlar gerçekleştirilecektir. 

 

Bordür taşı tabanına şerit halinde 10 cm yüksekliğinde 30 cm genişliğinde yastık betonu 

dökülecektir. Dökülecek olan beton C20 hazır beton olacaktır. Dökülecek olan betonun kotu bordür üst 

konuna göre belirlenecektir. 

 

Bordür taşı altlarına dökülecek beton için seri halde 2. Sınıf keresteden kalıplama yapılacaktır. 

Yüklenicin kazısı yastık betonuna uygun olduğunda dökülecek beton yükseklik ve genişliği az 

olduğunda kazılan hacme beton döküm işlemi yaptırılacak olup, kalıplama yapılmadığından dökülen 

fazla beton ve çıkabilecek kırım işleri için bedel ödenmeyecektir. 

 

 

  

 
6-6.   SFERO DÖKÜM MUAYENE BACA KAPAĞI – YAĞMUR KANALI IZGARASI 

DEMONTAJI VE YENİ KAPAK, IZGARA TAKILMASI  

  

Şartname eki projelerde gösterildiği üzere imalat yapılacak alanlar üzerinde yer alan(muayene 

baca kapağı, yağmur kanalı ızgaraları) alt yapı tesislerine ilişkin elemanlar sökülüp idareye sahada 

teslim edilecek ve yüklenicinin tedarik ettiği muayene baca kapakları ile yağmur kanalı ızgaraları imalat 

üst seviyesine göre bağlantı aparatları ile beraber yerine monte edilecektir. yüklenicinin tedarik ettiği 
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tüm muayene baca kapakları ile yağmur kanalı ızgaraları ağır sınıf sfero döküm olacak ve yerindeki 

ölçülere göre montajı gerçekleştirilecektir. 

Sfero döküm muayene baca kapakları yol kotunun durumuna göre yükseltme elemanları ile yol 

kotu seviyesine getirilecektir. Yükseltme elemanları 30cm e kadar (30cm dahil)prefabrik baca teşkil 

elemanı olacaktır. 

6.7 YOL AYDINLATMA İŞLERİ 

Madde 1 Giriş 

Bu teknik şartname, yolun aydınlatılmasını teminen iş kapsamındaki elektrik işlerini tarif 

etmektedir. Yüklenici işbu şartnamenin vaziyet planında belirtilen yerlere her 30 metrede 1 direk 

konumlandırılacak ve  şartnamede belirtilen renkler ile direk yazılarını kullanacaktır.. Yüklenici iş 

dahilinde hazırlayacağı projeleri onaylanmak üzere İdareye sunacak ve projelerin onaylanmasını 

müteakip onaylı projelere uygun olarak imalatların yapımına başlayacaktır. Proje hazırlanması teklif 

birim fiyatlara dahil olup bu iş için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 

İş kapsamındaki elektrik mühendisliği hizmetleri asgari olarak; güzergaha göre yol aydınlatma 

planı, aydınlatma hesapları, gerilim düşümü hesapları (gerilim düşümü en fazla %2 olacak şekilde 

kablolama kesit seçimi yapılacaktır) ve buna bağlı olarak kablo kesit tayini, aydınlatma panoları tek hat 

şemaları ve görünüş resimleri, kablo kanal detayı projeleri, topraklama hesapları 

projelerini/çizimlerini/hesaplarını ihtiva edecektir. 

Yol aydınlatma işleri kapsamında hazırlanacak elektrik projelerinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate 

alınacaktır. 

a) 1 adet aydınlatma panosu, (aydınlatma kontrolü fotosel röleler ile yapılacaktır), 

b) Aydınlatma panolarının beslenmesi İşletme tarafından yerleri gösterilecek mevcut Çadır Trafosu 

ubet köşkündeki yedek şalterden sağlanacaktır. Vaziyet planında gösterilen trafo ile direk 

başlangıç noktası arası yaklaşık 40 metredir. Kesin metraj için yüklenicinin idare ile birlikte 

karar vereceği kablo güzergahı istikametince yerinde görmesi yararına olacaktır. 

c) Malzemeyi imal eden imalatçı firmanın TSE, TSEK, CE ve İSO 9001 belgeleri ihalede 

sunulacaktır. Kullanılacak tüm malzemeler 1. kalite TSE ve ISO belgeli olacaktır. 

d) Aydınlatma direkleri Ø 165 x 3 mm çap ve kalınlıkta olup, alt bölüm 300 cm uzunlukta, orta 

bölüm 50 cm pleksiglass ve 80 cm armatür bölümü olmak üzere toplamda 430 cm olacaktır. 

e) Armatür alüminyum ekstrüzyon çekme olup her türlü hava şartlarına, yüksek ısıya ve darbelere 

dayanıklı, contalı, flat tamper camlı olup, tamperli cam bölmesi kesinlikle su tutmayacak şekilde 

armatür üzerinde yer alacaktır. 

f) Üst reflektör taşıyıcı sistem 90 cm alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

g) Endirekt Reflektör 40 cm çapında 4 cm derinlikte krom ve gofrajlı yapıya sahip altıgen balpeteği 

desenli polikarbon esaslı olacaktır. Işığın geldiği yöne doğru dış bükey eğimli olacaktır. 

h) Reflektör tutucu yan kollar 4 adet dekoratif lazer kesitli olacaktır. 
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i) Üst Power Led Armatür bölmesinde ışıklık kısmında power led kullanılacaktır. Power Led ışıklık 

bölmesinde; Xpc 18 ledli soğuk beyaz power ledli Ledler Avrupa veya Amerikan menşei power 

led kullanılacaktır. Çin Menşeili led kullanılmayacaktır. Power ledler 500ma 120 lümen ışık 

gücüne sahip olacaktır. Minimum 30.000 saat ömür kapasiteli olacaktır. Ledler dairesel olarak 

ışıklık kısmının merkezine dizilmiş olacaktır. 

j) Direğin ortasında 150 mm çapta 3mm kalınlıkta 50 cm uzunlukta pleksiglass olup smd çubuk 

ledli dekoratif aydınlatma yer alacaktır. Pleksiglass bölmesi ve direğin çıkış yerlerinde conta 

uygulanarak her türlü hava ve su sızdırmazlığı sağlanacaktır. Orta gövde ışıklık bölmesinde 

ledler özel yapılan alüminyum levhalara dizilerek suya ve neme karşı dayanıklı olacaktır.(  IP66 

özelliklere sahip)  60 mm çelik boru üzerine 6 adet 90 cm lik 252 Adet smd rgb ledler pleksiglass 

üzerinde görünmeyecek şekilde, hiçbir karartı olmayacak ve homojen ışık dağılımı yapacaktır. 

k) Aydınlatma direği alt bölümde yukardan aşağı 120 cm yükseklikte her iki yönde olmak üzere 

“ETİ MADEN EMET” lazer kesim yazı yazılacaktır. İçten Rgb led ile ışıklandırılacak bölmede 

yazı, direk çelik borunun üzerine işlenmiş şekilde ek yapılmadan imal edilecektir. Rgb ledler ile 

logomuzda yer alan sarı, kırmızı ve mavi renkler dönüşümlü olarak sergilenecektir. 

l) Gövdede sigorta, power led adaptörü ve smd led adaptör, kit halinde Ø 165 mm çaptaki alt 

bölümde yer alacak,  vidaları alyan başlıklı paslanmaz malzemeden imal edilecektir.  

m) Bağlantı elemanları (angrajlar) Ø 14 x 50 cm uzunlukta galvanizli çelik malzemeden 

yapılacaktır. Angraj saplamaları 3 adet olup en az 3 somunlu olacaktır. 

n) Angraj saplamaları hariç kullanılacak tüm cıvata ve somunlar paslanmaz çelik olacaktır. 

o) Alt kaide alüminyum olup 2 parçadan oluşacaktır, flanş boru ve angraj vidalarını saklar 

yükseklikte olacaktır. Montaj için taban flanşları direğe kaynaklı 10 mm. paslanmaz sac 

olacaktır. 

p) Standartlara uygun elektrik ve armatür güvenliği (topraklama) sağlanacak olup, topraklama 

sigorta kapağı bölümünden yapılacak şekilde yerleştirilecektir. 

r) Direğin boyası idarenin isteği doğrultuda istenen renkte elektrostatik fırın boya olacaktır. 

Kullanılan boya ultraviyole ışınlara karşı dayanımı bulunan korozyona karşı direnç gösteren asit 

ve alkalin kimyasallarına karşı her türlü hava koşuluna paslanmaya, atmaya, çürümeye dayanıklı 

olacaktır. Boya altı galvaniz kaplanacaktır. 

s) Aydınlatma armatürü yanar şekilde teslim edilecektir. 

t) Aydınlatma direği ve armatürüne ait teknik çizim ekte verilmiştir. 

u) Direk gövdesi paslanmaya karşı en az 5 yıl garantili olacaktır. 5 yıl içerisinde paslanma ve 

çürüme yapan aydınlatma direklerinin değişimi veya bakımı yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Değişim veya bakım işlemleri için idareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir 

 

1.1 Ekipmanlara Ait Detay Teknik Özellikler 
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İş kapsamında kullanılacak tüm malzemeler asgari TSE ve CE belgeli olacak ve üreticiler en az ISO 

9000 ve ISO 14000 sertifikalarına sahip olacaklardır. Temin kapsamının detayları ve ekipmanlara ait 

asgari teknik gereksinimler aşağıda verilmiştir.  

 

 

1.1.1 Aydınlatma Panoları: 

Tablolar dikili sistemde, taşıyıcı aksamları en az 2 mm, diğer bölümleri ise en az 1,5 mm 

kalınlığında düzgün yüzeyli sac levhalardan imal edilecek; temizlik sonrası fosfat kaplanıp statik toz 

boya ile boyanıp fırınlanacaktır. 

Panoların taşıyıcı çerçevesi delikli L ve U profillerin, kadmiyum kaplı cıvatalarla birleştirilmesiyle 

yapılacak ve panolar birbirinden sac levhalarla ayrılacaktır. Ayrıca kısa devre akımının meydana 

getireceği kuvvetlere dayanıklı olacaktır. 

Panoların arkası kapalı ve önden kontrol edilebilir tarzda olacak, gerekli sinyal lambaları, kumanda 

şalterleri ve ölçü aletleri kapakta, sigorta, şalter, kontaktör vb. cihazlar pano içinde kalacak şekilde imal 

edilecektir. 

Tablonun arka tarafı cıvatalı kapaklar ile yapılacaktır. 

Tabloda faz, nötr ve toprak baraları bulunacak faz ve nötr baraların gövdede izolesi için yalıtkan 

levhalar kullanılacaktır. Baralar saf bakır olacak ve boyutları kısa devre akımı ile kısa devre 

mukavemetlerine göre tayin edilecek, Klemensler ısıya dayanıklı yanmaz malzemeden olacaktır. 

Hareketli kapaklar tek tip anahtarla açılacak, tablonun rutubet ve tozdan korunması için dikili tip 

panolarda IP-20 koruma sınıfları geçerli olacaktır. 

Hareketli kapakların topraklaması, 4 mm² çok ince telli, örgülü ve sarı-yeşil izoleli iletkenle 

yapılacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucunda uçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun bir şekilde 

kaynatılmış cıvatalarla bağlanacaktır. 

Tablonun metal kapsama yapılmayan sac aksamının temizleme işlemleri tamamlandıktan sonra 

epoxi-polyester elektrostatik toz boya ile RAL 7035 renk ile boyanmış olacaktır. 

Cihaz isimleri etiket içerisine şablon ve daktilo ile yazılacak etiketler şeffaf muhafazalı olacaktır. 

Tablo içindeki kablolara düzgün bir form verilecek, gerekli yerlerde plastik kablo kanalları 

kullanılacaktır. Tablo teçhizatları ve kendisi bir sistem içerisinde etiketlendirilecektir. 

Pano giriş ve çıkışları kontrollüğün uygun gördüğü şekilde alttan olacaktır. 

Panoların uygun bara bölmelerinde yan yana sıralanmış yeterli amperajlarda faz, nötr ve toprak 

baraları bulunacaktır. Baralar akım taşıma kapasiteleri ve IEC-439-1 şartnamesine göre boyasız olarak 

dizayn edileceklerdir. 
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Nötr ve toprak barası panonun alt bölümüne yatay olarak götürülecek ve boyasız olacaktır. 

Terminal klemenslerine, çok telli fleksibıl iletkenler bağlanacak ise, iletkenlerin uçlarına mutlaka 

yüksük takılacak veya uçları lehimlendikten sonra klemense bağlantı yapılacaktır. 

Klemenssiz bağlantıları çok telli iletkenlerde kesitine uygun yarıksız tip kablo pabucu ile 

yapılacaktır. 

Panolar mevcut tablo odalarında bulunacak imalata geçilmeden önce pano yerleşim planı hazırlanıp 

kontrollüğün onayına sunulacaktır. 

Ana dağıtım tabloları VDE 0660 kısım 500 ve IEC 439-1 ve IEC 617 ‘e göre imal edilecek ve 

testleri yapılmış olacaktır. 

Panoların yan yüzlerindeki sac plakalar dış taraftan tespit edilecektir. Böylece bir tablonun tevsii 

mümkün olabilecektir. 

Tablonun önünde menteşeli sac kapak bulunacak ve şalter kumanda kolları ön kapak üzerinde 

olacaktır. Şalter kumanda kolları için sac kapakta açılan delikler düzgün şekilde delinmiş ve panonun 

imalatında esas alınan IP sınıfına göre izole edilmiş olacaktır. 

Hareketli kapakların topraklanması, çok ince telli, örgülü ve sarı-yeşil izoleli iletkenle yapılacaktır. 

Bu bağlantıda iletken her iki ucundan pabuçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun bir şekilde kaynatılmış 

civatalarla bağlanacaktır. Boyama işlemi sırasında topraklama civatalarının boyasız kalması 

sağlanacaktır. 

Tüm kumanda ve ölçü aletleri, klemensleri ile birlikte ayrı bir bölümde olacaktır. 

Kaza ile baraya teması önlemek için bara bölmesinin önüne şeffaf bir izole plaka konulacaktır. 

Panolarda en az %20 oranında boş hacim bırakılacaktır. 

Pano ön yüzeyinde panonun enerjili olduğuna dair sinyal lambaları ve aydınlatma linye kontrolü için 

butonlar olacaktır. 

Proje ve şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanmış imalat resimlerinin kontrollüğe 

onaylatılmasından sonra imalat resimlerine uygun olarak, tablo imalatına geçilecektir. 

1.1.4 Tesisat Kablolaması: 

Tesisat kablolamasında NYY kablolar kullanılacaktır. Kablolara ait detay özellikler aşağıda 

verilmiştir:  

Kablo Üretici firmasının ISO 9001 ve ISO 14000 belgelerine sahip olması şartı aranacaktır. 

Standartlar: 

NYY ( YVV )     TS IEC 60502-1, VDE 0276 

NYCY ( YVCV )       TS IEC 60502-1, VDE 0276 
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NYM (NVV)        TS 9759 HD 21.4 S2 VDE 0250 

NYA (H07V-U, H07V-R, H05V-U ) TS 9758 HD 21.3.S3/T2, VDE 0281-3,  

NYMHY/FVV-n/TTR(H05VV-F)     TS 9760 HD 21.5 S3/T3 DIN VDE 0281 

TS IEC 60227-7/A1     

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 7: İki veya 

çok Damarlı bükülgen kablolar   

TS IEC 60502-1 

Kablolar - Beyan gerilimleri 1 kV’dan (Um = 1,2 kV) 30 kV’a (Um = 36 kV) kadar olan yalıtımı 

ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları - Bölüm 1: Beyan gerilimleri 1 kV 

(Um = 1,2 kV) ve 3 kV (Um = 3,6 kV) olan kablolar 

TS 9758 HD 21.3.S3 

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan- Bölüm 3: Sabit 

Tesisat İçin Tek damarlı Kılıfsız Kablolar   

TS 9759 HD 21.4 S2/T1     

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan-Bölüm 4-Sabit 

Tesisat İçin Kılıflı Kablolar (HD 21.4 S2)   

 

TS 9760 HD 21.5 S3/A2   

Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan-Bölüm 5-Bükülgen 

Kablolar (Kordonlar)Tadil 2   

TS 9760 HD 21.5 S3/T3 

Kablolar – Polivinil klorür yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450/750 V olan - Bölüm 5 : 

Bükülgen kablolar (kordonlar)Tadil 3   

TS HD 21.13 S1     

Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Beyan Gerilimleri En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 13: İki 

veya Daha Fazla İletkeni Olan Yağa Dayanıklı PVC Kılıflı Kablolar   

TS 2814     

PVC Yalıtkanlı ve PVC Kılıflı Alçak Frekans Kabloları ve Telleri (İç Tesisatta Kullanılan, İkili, 

Üçlü, Dörtlü ve Beşli Kablolar)   
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TS EN 60228     

Kablolar - Yalıtılmış kabloların iletkenleri. Bu Standart geniş bir tip aralığındaki elektrik güç 

kablolarında ve kordonlardaki iletkenler için 0,5 mm
2
’den 2500 mm

2
’ye kadar olan anma kesit alanını 

kapsar. 

TS 6429  

Elektroteknikte Kullanılan Sistemlerde Renklerle veya Alfanümerik İşaretleme: Bu Standard, 

elektrik sistemlerinde can ve mal emniyetinin arttırılması için, çeşitli iletken bölümlerin, görevlerini 

sistem boyunca belirlemek üzere ayrı renklerle veya alfanümerik olarak işaretlenmelerini kapsar.   

TS HD 308 S2/T1    

Kablolar ve Bükülgen Kordonlarda Damarların Tanıtımı 

Kablolar Standartlarında belirtilen esaslara uygun yapılacaktır. İletkenler bakır olacaktır. Bütün 

kabloların dış cepheleri PVC izolasyonlu ve Alçak Gerilim kabloları siyah renkte olacaktır. Kablolar 

standart makaralara eksiksiz olarak sarılacak mekanik darbelere karşı gerekli önlemler alınmış olacaktır. 

İletken renkleri aşağıdaki gibi olacaktır: 

Enerji Kablolarında, kabloların damar renkleri çoğunlukla kullanılan sisteme göre 

belirlenmektedir. Burada; sistemin 3 fazlı veya 1 fazlı olması, sistemde nötr ve/veya koruma iletkeninin 

kullanılıp kullanılmadığı damar renklerinin belirlenmesi için gerekli kriterlerdir. Bu konudaki referans 

kaynak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğidir. 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde 57. Madde aşağıdaki şekildedir: 

Madde 57. Yalıtılmış İletkenler ve Kablolar : 

Elektrik İç Tesislerinde iletkenler için aşağıdaki renk kodları kullanılacaktır. 

Koruma iletkenleri için Yeşil / Sarı 

Orta iletkenler ve nötr iletkenler için açık mavi 

Faz iletkenler için yürürlükteki kablo standartlarına uygun olmak üzere her faz için farklı renkler. 

Burada faz iletkenlerinde kullanılacak renkler için TS HD 308 S2 .Kablolar ve Bükülgen Kordonlarda 

Damarların Tanıtımı  standardı esas alınmalıdır. 

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde 58. Madde f bendi aşağıdaki şekildedir. 

Madde 58/f Kablo renk kodları TS 6429 standardına uygun olacaktır. 

Elektrik İç Tesislerinde kullanılan tesisat kablolarında; 

Kablo Tipleri    

NVV H03VV-F H05VV-F NHXMH NHMH 052XZ1-F 
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Damar Sayısı  Damarların Renkleri  

2   mavi - kahverengi 

3   yeşil/sarı - mavi - kahverengi 

4   Mavi -  kahverengi – siyah - gri 

5   yeşil/sarı – mavi – kahverengi – siyah - gri 

Kuvvetli Akım Tesislerinde kullanılan 0,6/1 kV Alçak Gerilim Kablolarında; 

Kablo Tipleri   

YVV/YE3V YVMV/YE3MV YVOV/YE3OV YVŞV/YE3ŞV N2XH N2XH FE180 

 

Damar Sayısı  Damarların Renkleri  

2   mavi - siyah 

3   Kahverengi – siyah - gri 

4   Mavi -  kahverengi – siyah - gri 

5   yeşil/sarı – mavi – kahverengi – siyah - gri 

> 5   yeşil/sarı - siyah üzerine beyaz numara baskılı 

 

1.1.5 Topraklama: 

Yeraltı kabloları ile beraber olmak üzere; tüm direkler için en az 16 mm
2
 çıplak örgülü bakır 

iletken gömülerek koruma topraklaması yapılacaktır. Bakır iletkenler tüm hat boyunca çekilecek olup, 

iletkenler projesinde gösterildiği üzere topraklama çubuklarına irtibatlandırılacaktır. Topraklama direnci 

istenilen değerde (en fazla 5 ohm) olmazsa ilave topraklayıcı kullanılacaktır. Tüm direkler için 

topraklama ölçümü yapılacak ve istenen değerde olduğu raporlanacaktır. 

Topraklama çubukları en az 20 mm çapında ve 3,5 metre uzunluğunda elektrolikit bakır 

olacaktır. Çubuğun toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlık temin edilecektir. Çubuk, 

toprak seviyesinden en az 60 cm derinliğe gömülecektir. Zeminin kaya olması halinde civarda uygun 

toprak aranacaktır. Projede gösterildiği üzere her 5-6 direk topraklama iletkeni vasıtasıyla topraklama 

çubuklarına irtibatlandırılacak, ayrıca; her bir direk galvaniz şeritlerle müstakil olarak da 

topraklanacaktır. Galvaniz şeritler 30x2 mm ebatlarında olacak ve şeritler toprak seviyesinden en az 2 

metre derinliğe kadar ulaşacaktır. 

1.2 Genel Hususlar 

Yüklenici, kullanılacak malzemelerin tedarikinden önce şartnameye ve ilgili 

yönetmelik/standartlara uygun olacak şekilde belirleyeceği markalar/modeller için İdare’nin onayını 
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alacaktır. Onay aşamasında İdare’nin gerekli görmesi halinde onay için başvurulan malzemenin 

numunelerini de sunacaktır. Onay verilmemiş hiçbir malzeme kullanılamaz. İdare'nin malzeme ve 

işçiliği onaylamış veya kabul etmiş olması, Yüklenicinin gerekli malzeme kalitesi/standartlara 

uygunluğu ve işçilik standartları konusunda sözleşmede yer alan sorumluluklarını hafifletmez. 

İş kapsamında kullanılacak tüm malzemeler asgari TSE ve CE belgeli olacak ve üreticiler en az 

ISO 9000 ve ISO 14000 sertifikalarına sahip olacaklardır. İş kapsamında kullanılacak tüm ekipman ve 

malzemeler 1. sınıf kaliteye haiz olacaktır. Kullanılacak malzeme ve ekipman yeni, üreticinin güncel 

modelleri olacak ve gerekli tüm özellikleri taşıyacaktır. Tüm malzeme ve ekipmanda tanımlama 

etiketleri olacaktır. 

Şartnamede belirtilen her malzeme, kabul edilebilir minimum standart/kaliteye sahip olmalıdır. 

Malzemelerin alternatifleri; performans, mukavemet, görünüş ve kalitede her yönüyle alternatifi sunulan 

malzemeye uygunsa, bu malzemelerin kullanımı için İdare’nin onayına başvurulabilir. Yüklenici, bu 

gibi alternatif malzemelerin şartnameye ve ilgili yönetmelik-standartlara uygunluğunu doğrulamak için 

İdare'ye gerekli doğrulayıcı teknik kanıtları ve belgeleri sunacaktır. Yüklenici bu gibi malzemelerle 

ilgili, İdare'nin gerekli saydığı tüm testleri yapacaktır. Yüklenici bu gibi testlerden doğan zaman ve 

masraftan sorumludur. 

Yüklenici tüm imalatı iyi mühendislik pratiğine uygun gerçekleştirecektir. Yapılan imalat, 

montaj, ekipman ve aparat düzenli ve temiz tutulacaktır. Yüklenici; malzeme ve ekipmanın 

imalatı/montajı bittiğinde, oluşabilecek tüm delikleri/hasarları kapatacak ve çevre yüzeylerle uyumlu 

şekilde tamamlayacaktır.  

İdare, Sözleşmeye ve ilgili yönetmelik/standartlara uygunluğu tespit için imalatın herhangi bir 

aşamasında veya montaj sırasında/sonrasında imalatın herhangi bir parçasını inceleyebilir, ölçme ve 

testler yapabilir, gerekli görmesi halinde akredite test laboratuvarlarına numune gönderebilir. Bu gibi 

durumlarda her türlü sorumluluk ve masraf yükleniciye aittir. Onayı alınmış olsa dahi, olumsuz görülen 

veya test sonucunda olumsuz test raporu alınan malzeme/teçhizat kabul edilmeyecektir. Ayrıca, iyi 

mühendislik prensiplerine uygun olmayan/görülmeyen montajların sökülüp yeniden yapılması 

istenebilir. Bu durumda, Yüklenici gerekli düzeltmeyi yapacaktır. 

Besleme kabloları 100 lük körüğe boru içinde çekilecektir. Direk aralıkları 30 ar metre aralıklarla 

konumlandırılacaktır.. 

İş kapsamında yapılacak tüm inşaat işleri sırasında güzergahta karşılaşılabilecek Emet Bor 

İşletme Müdürlüğü’ne ait tesislerin mevcut Alçak ve Orta Gerilim kabloları zarar görmeyecek şekilde 

her türlü önlem alınacaktır. İşletme Müdürlüğü yetkili personellerince uygun görülecek şekilde kablolar 

deplase edilecektir. İşin yapımı sırasında tesislerin enerjisiz kalmaması için her türlü önlem alınacaktır. 

Gerekli olması halinde onay alınmak kaydıyla kablo, boru, tesisat için deplase-bypass uygulanacaktır. 
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Aydınlatma direkleri için gerekli beton temel, direk imalatçısının önerileri ve zemin özellikleri 

doğrultusunda yüklenici tarafından yapılacaktır. Tüm direkler mutlaka topoğraf gözetiminde 

dikilecektir. Direkler şantiyede direkte olabilecek deformasyonlar engellenecek şekilde istiflenecektir. 

1.3 Etiketleme 

Tüm aydınlatma panoları, bölmeleri dahil ön yüzleri etiketlenecektir. Her bölüme çıkış 

numaraları yazılacaktır. Etiketler, beyaz formika üzerine (veya benzeri malzeme) minimum 5 mm 

yüksekliğindeki siyah harflerle veya numaralarla kazınmış olacaktır. 

Pano içerisindeki cihazlar (kontaktör, röle, sigorta, ölçü aleti v.b.) ayrı ayrı görülebilecek şekilde 

etiketlenecektir. 

Pano kapaklarının iç kısmına tek hat şemalarının konacağı bir cep yapılacak ve projeler bu 

ceplere konacaktır. 

1.4 Emniyet ve İşçilik 

a- Koruma dereceleri IEC’ye göre olacaktır. Belli malzemelerin seçiminde ve montajında, 

hasarları önlemek, emniyetli ve güvenilir bir tesisat elde etmek için azami dikkat sarf edilecektir. 

Malzeme, hasar görmeden uzun bir ömür garanti edecek şekilde boya ile korozyona dayanıklı hale 

getirilmelidir. Cihazlar, paneller vb. montaj için gerekli tüm çelik parçalar astarlanacak ve boyanacaktır. 

Renk programı İdarece kararlaştırılacaktır. 

b- Yüklenici iş esnasında pislik ve atık malzemeler ile demonte edilen malzemeleri çalışma 

sahasında veya iş mahallinde bırakmayacak, her gün bu atık malzemeleri toplayıp İdarenin öngöreceği 

bir yerde toplayacaktır. 

c- Yüklenici çalıştırdığı işçiler için tüm emniyet tedbirlerini alacak ve bu konudaki çalışma 

emniyeti şartlarına uyacaktır. 

d- Yüklenici, çalışma emniyeti ile ilgili uzman bir personeli sahada görevlendirecek ve tüm 

işçilerin çalışma emniyetini sağlayacaktır. 

e- Yüklenici tüm malzemelerin taşınması, depolanması ve montajı esnasında emniyet tedbirlerini 

alacak ve malzemeleri koruyacaktır. 

f- Yüklenici montaj esnasında sahanın geçici aydınlatmasını ve kaynak vb. için gerekli enerjiyi 

temin edecektir. 

g- Yüklenici yaptığı işte yeni ve kaliteli malzeme ile birlikte montaj için en uygun tekniği 

kullanacaktır. 

h- Yüklenici montaj bitiminde sahayı temiz olarak teslim edecek ve kendine ait olmayan 

malzemeleri işverene teslim edecektir. 
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7-  HAKEDİŞİN ÖDENMESİ: 

Taahhüt konusu işlere ait ara hakedişler işe başlanmasından itibaren, imalat metrajlarına göre 30 

günde bir düzenlenecektir. İşe ait kesin hakediş Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre düzenlenecektir. 

İşin yürütümü esnasında Yükleniciye avans ödemesi yapılmayacaktır. Hakediş İdarenin izni 

olmaksızın başkasına temlik edilemez; edildiği takdirde İdarece muteber değildir. 

 

8- YÜKLENİCİ ŞANTİYE TEŞKİLATI: 

 Yüklenici işin yürütümü esnasında, işin tekniğine göre yapılması ve İdare ile gerekli 

koordinasyonu sağlaması için şantiye şefi olarak 1 adet İnşaat Mühendisi (5 yıl deneyimli) ve 1 adet 

topograf (5 yıl deneyimli) bulunduracaktır. Şantiye şefi ve topograf  İdarenin izni olmadan şantiyeyi terk 

etmeyecek olup, şantiye şefinin bulunmama günlük cezası 500,00 (beşyüz) TL, topografın bulunmama 

günlük cezası 300,00 (üçyüz) TL’dir. Yüklenici, şantiye şefi ve topografa ait diploma ve noter tasdikli 

taahhütnameleri Onay için İdareye verecektir.  

Teknik personele ait değişiklik olması halinde, İdare zamanında haberdar edilecektir. İdare; 

Yüklenicinin çalıştırdığı personelde uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinin 39. maddesi uygulanacaktır. 

Ayrıca Yüklenici tarafından iş kapsamında çalıştırılacak tüm işçiler “Ustalık Yetki Belgesi” 

sahibi olacak ve Yüklenici bu belgelerini İdareye sunacaktır. Ustalık yetki belgesi olmayan personel iş 

kapsamında çalıştırılmayacak olup, bu sebepten doğacak bütün hukuki sorumluluklar Yükleniciye ait 

olacaktır.  

Yeni yapılan saha düzenlenmesi için topografik sayısal okuma yapılarak, saha düzenlenmesine 

ait imalatların tüm kotları bir projeye işlenecek 3 takım halinde ve CD ortamında, iş sonunda İdareye 

teslim edilecek. Sahada yapılacak tüm arazi kot okuma ve projelendirme işleri için teklif fiyata dâhil 

olup, ilave olarak hiçbir bedel ödenmeyecektir. 

 

9-  KULLANILACAK MALZEME: 

 

Taahhüt konusu işin imalatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnamelerine uygun 

olacak, kullanılacak tüm malzemeler en az T.S.E – ISO standartlarında olacaktır. Taahhüt konusu işte 

kullanılacak tüm malzemeler, iş makinesi ve her türlü alet, edevat Yükleniciye ait olacaktır. İmalatların 

yapılması esnasında kullanılacak elektrik enerjisi ana kablolar Yüklenici tarafından temin edilmek üzere 

İdare tarafından bedeli mukabili verilecektir.  

 

 

10- NAKLİYE ve TAŞIMALAR: 

 

İşin yapımı için gerekli bütün malzeme ve teçhizatın temini, yükletilmesi, işyerine taşınması ve 

boşaltılması, depolanması, muhafazası, kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı, iş sonunda sökülmesi 

ve işyerinden götürülmesi Yüklenici tarafından yapılacak ve bunun gerektirdiği masraflar için ayrıca bir 

bedel ödenmeyecektir. 

 

 

11- ALL RİSK SİGORTA: 
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Yüklenici işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler 

ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine 

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

afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesin de yer alan hükümler 

çerçevesinde sözleşme bedeli üzerinden “All Risk” sigorta yaptırmak zorundadır. 

Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin sözleşme 

bedeli üzerinden yangın+ek tüm teminatlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta 

yaptırmak zorundadır. 

 

12- HASAR BEDELLERİ: 

 

Fevkalade hallerden doğan zarar ve hasar bedelleri Yüklenici tarafından yapılacak sigorta 

kapsamı içerisinde ve sigorta mevzuatına uygun olarak Yüklenici tarafından halledilecek olup, İdarece 

ayrıca bir tazminat ödenmeyecektir. 

Sigorta kapsamına girmeyen her çeşit malzeme makine ve teçhizatların hasara uğramasında 

yalnızca Yüklenici sorumlu olup bunların yenilenmesi için hiç bir zarar ve hasar bedeli ödenmeyecektir. 

İş sırasında mevcut tesislerde (Bina, yol, mevcut altyapı vb.) Yükleniciden kaynaklanan 

nedenlerle meydana gelen hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Söz konusu hasarlar Yüklenici 

tarafından onarılacak ve bununla ilgili olarak Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 

       13- GARANTİ: 
 

Yüklenici tarafından sözleşme kapsamında temin edilen tüm malzemeler ile imalat ve işçilikler, 

geçici kabul tutanağının imzalanma tarihinden geçerli olmak üzere 2 (iki) yıl süre ile Yüklenici garantisi 

altında olacaktır. Garanti süresi İdare ve Yüklenici yetkilileri tarafından yapılacak "Kesin Kabul işlemi" 

ile sona erecektir. İmalat ve montaj hatalarından dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamında Yüklenici 

tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır. 

 

       14- ÇALIŞMA ŞARTLARI: 
 
Yüklenici, iş yerinde bütün mevzuatın gerektirdiği her türlü önlemi ve emniyeti alacaktır. 

(Personel, platform, iş iskelesi, ışıklı ikaz, aydınlatma, levha, tahditli çalışma vs.) Bütün bu masraflar 

Yüklenicinin teklifine dahil olacak ve ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.  

Yüklenici gerekli tedbirleri almadığı takdirde gerekli tedbirlerin alınmasına kadar İdare 

tarafından durdurulur ve durdurma sebebiyle geçen süre ilave süre olarak verilmez. 

İnşaat sahası etrafında enerji kanalları, ham su isale hattı, atık su kanalı ve doğalgaz hattı 

bulunmakta olup, kazı işleri özenle yapılıp çevreye zarar ve ziyan verilmeyecektir. Verilen zararlar 

anında giderilecek. Giderilmez ise tüm zararlar İdare tarafından yaptırılır ve Yüklenicinin hakedişinden 

kesilir. 

 

 

      
15-  NOKSAN ve KUSURLU İMALATLAR: 
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Yüklenici; taahhüt konusu işleri tekniğine göre, eksiksiz ve kusursuz olarak yapıp teslim 

edecektir. Yapı Denetim Görevlisi tarafından, noksan ve kusurlu bir iş tespit edilirse Yüklenici bu 

noksan ve kusurlu işi süresinde düzeltecektir. Aksi halde işin bedeli Yükleniciden kesilecektir. Sökme 

ve yeniden yapma esnasındaki malzeme zayiatı Yükleniciye aittir. Noksan ve kusurlu işlerin kullanıma 

mani olması halinde, noksanlar piyasaya yaptırılacak ve bedeli Yükleniciden kesilecektir. 

 

               16-  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ: 
 

Taahhüt konusu iş kapsamında 6331 sayılı kanun gereği tüm iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm 

sorumluluklar Yükleniciye aittir. 

 

     17- ÇEVRE UYGULAMALARI:   
 
Yüklenici, bilinen temel çevrenin korunması uygulamalarının yanında, İdare’nin sahip olduğu 

ISO 14000 Çevre Yönetim Sisteminin Belgesinin gerektirdiği çevre hedef ve uygulamaları 

doğrultusunda, kaynakların (enerji (yakıt), su, kâğıt vb.) tasarruflu kullanılması, atık ve artıkların 

sınıflandırılarak toplanması, depolanması ve bertaraf şartlarını yerine getirecektir. 

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

Birimi görevlilerinin yönlendirmeleri ile giderecektir. 

 

Yüklenici, İdare görevlilerinin çevre ile ilgili uygulama eğitimlerine personelinin katılımını 

sağlayacaktır. 

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. 

Şantiye kuran Yüklenici, atık niteliğinde olmayan (artık) hurda malzemelerin şantiye sahasında 

düzenli depolayacağı uygun bir saha ayırarak, işaret ve levhalarla belirgin hale getirecek, şantiye 

çevresinin düzenli ve temiz olmasını sağlayacaktır. 

 

18- ÇEVRE UYGULAMA CEZALARI 
 

İdare’nin Çevre Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerine uymayan, Yüklenici/Yüklenici 

personelinin ortaya çıkardığı çevresel olumsuzluk 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 

hakedişinden tahsil edilir. 

Yüklenici yürüttüğü faaliyetleri esnasında oluşan atıkların 2872 sayılı Çevre Kanununda 

belirtilen esaslar dâhilinde berterafından, depolanmasından, düzenlenmesinden, deşarj ve emisyonundan 

sorumludur. Yüklenicinin, İdarenin çevre uygulamalarına uyulmaması, yasal şartların sağlanmaması gibi 

durumlarında, İdareye uygulanabilecek her türlü çevre cezası Yükleniciye yansıtılacaktır. 

 

19- İNŞAAT ALANINIDA KULLANILACAK ELEKTİRİK VE SU İHTİYACI 
 

Yüklenicinin elektrik ve su ihtiyacı işletmemizce ücretsiz karşılanacaktır. Ancak elektrik ve 

suyun iş yerine ulaştırılması için gerekli her türlü hat ve teçhizatı yüklenici kendisi karşılayacaktır. 
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İdarenin elektrik ve suyu kendi ihtiyacından ötürü karşılayamaması durumunda yükleniciye herhangi bir 

fiyat farkı ödenmeyecektir. 

 

                    20-  YÜKLENİCİNİN KANUNİ İKAMETGÂHI: 
 

Yüklenici göstereceği kanuni ikametgâhına yapılacak her nevi tebligat, aynı günde Yüklenicinin 

şahsına yapılmış sayılır.  

 

21- PROJE 
 

İş kapsamında yapılacak imalatlar ile ilgili detaylar ekteki projelerde verilmiştir.  

 

EKLER:  

Ek- 1. Projeler  


