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BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
SOSYAL SİTE  (400 KVA +40 KVA) TRAFO TESİSİ VE ENH MONTAJ  

DEMONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1-  İŞİN KONUSU 

Bu ihalenin konusu Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Sosyal Site (400Kva+40Kva ) trafo tesisi ve 

ENH montaj demontaj işlerini kapsar. Montaj ve demontaj işlerini yapacak olan firma 

YÜKLENİCİ olarak ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ise İDARE olarak adlandırılacaktır. 

 

Taahhüt konusu işle ilgili olarak sözleşme, idari şartname ve yapım işleri genel şartnamede 
bulunmayan; kısmen veya tamamen değiştirilen, ilave veya kaldırılması gereken hususlar iş bu 
şartname ve eklerinde gösterilmiş olup, aşağıda yazılı hükümler esas ve muteber olacaktır. 
 

2-  İŞİN TARİFİ, TEKLİF FİYAT ESASI 

İşletme Müdürlüğümüze ait Sosyal Site (400Kva+40Kva ) trafo tesisi ve ENH montaj demontaj 

işi kapsamında yapılacak işler ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir. 

 

2.1 İstekli, SBA direklerle ENH yapılması, 1 Adet Hat başı KÖK binasının tadil edilmesi, 1 adet 
Bina Tipi 400 kVA ve 1 adet 40 kVA Direk Tipi Trafo tesis edilmesi işine, anahtar teslimi fiyat 
teklif edecek olup teklif edilen anahtar teslimi götürü bedel üzerinden Sözleşme imzalanacaktır. 

3 - İŞ YERİNİ GÖRME MECBURİYETİ 

Taahhüt konusu işe isteklilerin, iş yerini görmesi ve montaj demontaj mahallini inceleyerek 
tekliflerini buna göre vermeleri esastır.  
 

4-  HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 

Taahhüt konusu işlere ait ara hakedişler işe başlanmasından itibaren, ödeme yüzde tablosuna 
göre 30 günde bir düzenlenecektir.  
 
İşin yürütümü esnasında Yükleniciye avans ödemesi yapılmayacaktır. Hakediş İdarenin izni 
olmaksızın başkasına temlik edilemez; edildiği takdirde İdarece muteber değildir. 
 

5- İDARENİN VERECEĞİ MALZEME ve EKİPMANLAR 

İşin süresince kullanılacak olan elektrik enerjisi ve su İdare tarafından ücreti mukabilinde 
verilecek olup, enerjinin çalışma mahalline getirilmesi Yüklenici yükümlülüğünde olacaktır. 
  



 

6- NAKLİYE – TAŞIMALAR 

Söz konusu iş 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.  

7- 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 (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. 
 

8-  ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Bütün iş süresince Yüklenici, iş yerinde bütün mevzuatın gerektirdiği her türlü önlemi (sıhhi, 
tehlike, ikaz, aydınlatma, tahditli çalışma saati v.s.) alacaktır. Bütün bu masraflar Yüklenicinin 
teklifine dâhil 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. 
 
Kazılarda yapılacak geçici iksalar, imalat ve montaj için iş iskeleleri-platform-vinç temini için 
herhangi bir ödeme yapılmaz. Hiçbir şekilde Yüklenici tarafından su ve müşkülat zammı 
istenmeyecektir. 
 

9-  NOKSAN ve KUSURLU İMALATLAR 

Yüklenici; taahhüt konusu işleri tekniğine göre, eksiksiz ve kusursuz olarak yapıp teslim 
edecektir. İdare 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 Yüklenici 
hakedişinden kesilecektir. 

  



 

10-  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 

Yüklenici, yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği kanunlarına uymakla yükümlüdür. Çalıştırılacak 

personelin can güvenliği, gerek iş mahallinde ve gerekse ulaşım esnasında, Yüklenici 'ye aittir. 

Yüklenici, çalıştıracağı personelin sosyal güvenlik sigortalarını yaptırmak zorunda olup, İDARE 

bu konuda sorumlu değildir. Sigortasız eleman kesinlikle çalıştırmayacak olup, İDARE'nin, 

sigortasız işçi çalıştırılması durumunda SGK’ya şikâyet etme ve sözleşmeyi feshetme v.s. gibi 

mevzuat hükümleri saklıdır. Yüklenici, iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. 

Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamanında alma ve 

kazalardan korunma yöntemlerini işçilerine öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla hizmetin 

ifasında, gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan 

veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kazalardan yüklenici sorumludur. 

Yüklenici, bakım ve onarım faaliyetlerini yerine getirmesi sırasında, çalıştırdığı personelin 

kullanması gereken kişisel koruyucu donanımları (KKD) temin etmek ve kullanmak zorundadır. 

11- 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. 
  



 

12- 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 

 

13- PROJE 

İş kapsamında yapılacak imalatlar ile ilgili planları, en kesitler ve detaylar ekteki projelerde 
verilmiştir. Tüm imalatlar verilen projelere göre yapılacak olup, ölçüler ödemeye esas değildir. 

14.GARANTİLER VE GARANTİ BELGESİ  

Yüklenici, tüm araç, gereç ve malzemeleri, sahaya gönderilmesinden nihai kabule kadar, garanti 
edecektir.  
 
Tüm sistem ve elemanlar ile ekipman ve malzemeler 24 ay süre ile garantili olacaktır. Geçici 
kabul tanzim tutanağının yetkili makam tarafından onay tarihi, garanti süresinin başlangıç tarihi 
olarak kabul edilecektir.  
 
İdare tarafından gerekli görülen ve ihale dokümanları ile sözleşmede belirtilen garanti periyodu, 
fabrikanın bildirmiş olduğu garanti belgesi süresi ile ilgili değildir. Üretici firma garanti süresi bu 
periyot dışında kaldığı taktirde malzemenin yeniden değiştirilmesi ile ilgili tüm masraflar 
yükleniciye ait olacaktır.  
 
Bu garanti yedek parça, işçilik, gümrük masrafları, nakliye ve hizmet masraflarının tümünü 
kapsayacak şekilde olacaktır.  
 
Yüklenici yedek parçaları 10 sene boyunca tedarik edecektir. 
 
Yüklenici geçici kabulden önce garanti şartlarını, garanti bitiş tarihini, ilgili isimleri, adresleri 
içeren legal bir belge hazırlayıp verecektir.  
 

15.TESTLER MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ  

 
Elektrik tesisatında kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve 
teknik şartnamelere uygun olacaktır. 
 
Tüm malzemeler idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. 
 
Malzemeler, en son teknolojiye uygun üretilmiş olacak; kesinlikle üretimden kalkmış malzeme 
kullanılmayacaktır. İmalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakım gerektiren malzemeler 
için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini 
onay esnasında verecek olup, bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 
Malzemenin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 
 

İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayına müteakip 



 

imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu 
imalatın gecikmesinden dolayı yüklenici hiçbir hak talep edemez. 
 
Teklif edilen malzemeler için birer adet örnek verilecek, herhangi bir sebeple verilemeyen 
malzemeler için test sonuçlarını ve teknik özelliklerini içeren katalog verilecektir. 
Şantiyeye gelen tüm malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle idareye 
verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle 
kullanılmayacaktır. 
 
Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri montaja başlamadan önce 
idareye teslim edilecektir. 
 
Yüklenici, inşaatın seyri esnasında herhangi bir sistemin (malzeme ve imalatın) test yapılması 
kontrol mühendisi tarafından istenildiğinde, tüm alet edevatı temin ederek gerekli testi 
yaptıracak; yapılacak olan test için her türlü gider ve masraf yüklenici tarafından karşılanacak 
ve Yüklenici bunun için herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.  
Yüklenici, imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe varsa İngilizce kullanma, 
bakım ve işletme ile ilgili talimatları ile bağlantı şemalarını bir asıl üç kopya olarak hazırlayıp 
idareye verecektir. 
 
Topraklama değerleri, ölçümler neticesinde proje, şartname ve yönetmeliklerde belirtilen 
değerlere uygun çıkmaz ise, yüklenici, istenilen değerler elde edilinceye kadar topraklama 
elektrotları ilave edecektir. 

16.İŞİN SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ  

İşin süresi yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim gündür. 
 
Yapılan ihale anahtar teslimi götürü bedel esasına göre olduğundan, isteklilerin işi proje ve 
teknik şartnamesine uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj (İmalat oranları) tablosu sadece 
ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şekli olmakla beraber, pursantaj tablosunda olsun olmasın 
proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde 
yüklenici tarafından yapılması zorunlu olup, pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola 
çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün olmamaktadır. 

17.MUAYENE VE TESLİM ŞEKLİ: 

İDARE tesisin tamamlanmasından sonra her tesisi deneyerek performans gerekliliklerini 

sağlayıp sağlamadığını kontrol edecektir. 

 

EKLER: 

 EK-1: Özel Teknik Şartnamesi 

 EK-2: İş Kalemleri Teknik Şartnamesi 

 



 

 

 

 

 

     ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
a) GENEL ŞARTLAR: 

İstekli, SBA direklerle ENH yapılması, 1 Adet Hatbaşı KÖK binasının tadil edilmesi , 1 adet Bina 

Tipi 400 kVA, ve 1 adet 40 kVA Direk Tipi Trafo tesis edilmesi işine, anahtar teslimi fiyat teklif 

edecek olup teklif edilen anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

Proje UEDAŞ Balıkesir işletme müdürlüğünce 19.03.2018 tarih ve 34774 sayılı olur ile 

onaylanmıştır. Projenin geçici kabulünün yapılması sırasında projede sonradan bir eksiklik fark 

edildiğinde İDARE bu eksikliğin yapılmasını Yükleniciden isteyebilecektir. 

İşin bitiminde Yüklenici tesisin Kabule hazır olduğunu yazı ile İdareye bildirecektir. Tesisin ilk 

olarak ilgili dağıtım şirketi daha sonra ise yüklenici ve İDARE tarafından oluşturulacak ortak 

heyet ile geçici kabulü yapılacak, geçici kabulden bir yıl sonra yapılacak Kesin kabulü İDARE 

tarafından oluşturulacak teknik heyet tarafından yapılacaktır. Kabuller esnasında Yüklenici 

temsilcisi de hazır bulunacaktır. 

Proje uygulanmasında İDARE’nin bilgisi ve onayı olmadan hiç bir tadilat yapılmayacaktır. Ancak 

Yüklenicinin yazılı teklifi, geçici kabul yapacak dağıtım şirketinin istekleri ve İDARE’ nin onay 

vermesi ile değişiklik yapılabilir. 

Yapılacak işler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onaylı Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel 

Şartnamesine, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu kararı ve onaylanan ENH. ve OG-AG 

Elektrik Dağıtım Tesisleri Topraklamalarına ait Uygulama Esasları ile yapılacaktır. 

Yüklenici tarafından kullanılacak olan bütün malzemeler TSE, TEDAŞ şartnamelerine ve UEDAŞ’ 

ın uygun gördüğü özel şartlara uygun olacaktır. 

Yüklenici kullanacağı malzemelere ait her türlü test raporu ve garanti belgelerini montaj 

öncesinde İDARE’ ye teslim etmek zorundadır. İDARE tarafından şartları sağlamadığı tespit 

edilen malzemelerin montajları yapılamaz. 

Yüklenici çalıştırdığı bütün personel için ilgili işçi sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili yükümlüdür. 

Yüklenici kesinlikle enerji altında herhangi bir yerde çalışma yapmayacaktır. Yapılacak çalışma 

boyunca ve geçici kabul işlemlerinin bitimine kadar, tüm güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından 

alınacak olup, olası bir iş kazası veya maddi manevi bir kayıp söz konusu olduğunda yüklenici 

firma doğrudan sorumlu olacaktır. 

Montaj demontaj işinin fenni mesuliyeti ve yükümlülüğü yükleniciye aittir. 

Enerji Nakil Hattı direklerinin montajı sırasında oluşabilecek olumsuz durumlar (Ekili tarlaların 

olması, yağış vb.) nedeniyle, montaj işlerinin durması durumunda; yüklenici İDARE’ye yazılı 

olarak başvuru yaparak işin geçici olarak durduğunu ve olumsuz durum sonrasında işe kaldığı 

yerden devam edeceğini isteyebilir. Oluşan olumsuz durum nedeniyle, işin durması, İdare 

tarafından onaylandıktan sonra, iş, geçici olarak durdurulabilir. Bu durumda geçen süreler işin 

süresinden sayılmaz.  

  



 

 

 

 

Yüklenici işin montajı sırasında; enerji kesintileri gerektiği yerde ilgili Elektrik Dağıtım Şirketiyle 

bütün prosedürleri yapmak zorundadır. 

Yüklenici, işin gereği hat bağlantılarını yapmak için elektrik enerjisini kesmek zorunda 

olduğunda; tüm bağlantıları aynı gün (1 gün içerisinde) yapmak ve sisteme elektrik enerjisini 

vermek zorundadır. 

Yüklenici işin sonunda; İşletmede mevcutta bulunan Jeneratör bağlantısı yapılacak ve test 

edilecektir.(Enerji kesildiğinde devreye girecek, enerji geldiğinde ise devreden çıkacaktır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

b) TEKNİK ŞARTLAR: 

Yüklenici şantiyede 1 adet çalışır vaziyette, son 1 yıl içerisinde kalibrasyon testlerinden 

uygunluğu olan topraklama ölçümü için 2500 V meger cihazı bulunduracaktır. ENH tesisinin 

montajı tamamlandıktan sonra tüm topraklamaların ölçümleri yüklenici tarafından İŞLETME 

teknik personel kontrolünde yapılacak ve bir liste halinde tutanak tutulacaktır. Topraklama 

ölçüm raporu şeklinde düzenlenecek bu tutanak yüklenici ve İŞLETME elemanları tarafından 

imzalanarak dosyasına konulacaktır. 

Tesiste tüm malzeme ve teçhizatın montajı, Yüksek Gerilim Teknik Şartnamelerine uygun 

olacaktır. 

Trafo ve seksiyoner direği altlarına 4mx4m ebatında çakıl(mıcır) serilecektir. 

Yüklenici hiçbir şekilde gerilim altında çalışma yapmayacaktır. Tesislerin tamamlanmasına 

müteakip fiziki bağlantıların yapılabilmesi için işletme personelinin refakatinde enerji kesilecek 

daha sonra fiziki bağlantılar yapılacaktır. Gerilim altında çalışma yapılması durumunda 

sorumluluk yükleniciye aittir. İşletme içerisindeki mevcut tesislerin tamamı enerjili kabul 

edilerek enerji kesme- bağlama işlemleri gerektiren çalışmalarda işletme personeli mutlaka 

bilgilendirilecektir. 

YG hattında, idarenin belirleyeceği bölümler, kuş çarpmalarına karşın ısı büzüşmeli YG-OG 

izolasyon malzemeleri ile kaplanacaktır. Bu konuda kullanılacak malzeme ile ilgili mutlaka 

idarenin onayı alınacaktır. Ayrıca trafoların YG-OG-AG buşingleri de özel buşing kapama 

malzemeleri ile kaplanacaktır. Ayrıca VHD, Ø8 bakır baralarda kaplanacaktır. Bu işler için ilave 

bedel talep edilmeyecek olup verilen fiyatın içerisine dahil edilecektir. 

Tesisin UEDAŞ tarafından Geçici Kabulünün yapılması ve faaliyete geçmesinden sonra yüklenici 

firma mühendisi en az 1(bir) yıl süre ile tesislerin İşletme Sorumluluğunu üstlenecektir. 

İşletme Sorumluluğu belgesi Elektrik Mühendisleri Odası tarafından onaylanacak ve birer sureti 

idareye ve ilgili Dağıtım Şirketine verilecektir. Bu iş için yüklenici firma tarafından ilave bir 

bedel talep edilmeyecek olup, verilen fiyat teklifine dahil edilecektir. 

 Yeni tesisin kompanzasyon sisteminin düzgün bir şekilde çalışması yüklenicinin 

sorumluluğundadır. Ayrıca UEDAŞ ve idarenin yapacakları Geçici Kabul İşlemlerinden sonra, 

1(bir) yıl içerisinde oluşabilecek her türlü arıza veya hatadan ötürü UPESAŞ tarafından 

kesilecek herhangi bir reaktif veya kapasitif ceza ile ilgili sorumluluk tamamen yükleniciye ait 

olacaktır ve ilgili bedel yüklenici tarafından ödenecektir.  

Tesiste kullanılacak tüm trafolar 28.5-36 kV arası 6 kademeli olacaktır. Tipi A sınıfı hermetik tip 

olacaktır. Köşk içerisinde kullanılacak olan 400 Kva Trafo Y.G. buşingleri plug-in başlıklı 

olacaktır. Trafoların A.G. çıkışlarında A.G. buşing kapama seti takılacaktır. 

Mevcut halde bulunan hatbaşı ölçü binası içerisinde ölçü devresini besleyen akım trafoları ve 

sayaç demonte edilerek söz konusu hücre gerilim trafolu ölçü hücresi şekline çevrilecek ve 

Primerden ölçme işlemi TR-1/400 Kva içerisinde modül ölçü hücresi ile yapılacaktır. 



 

 

 

 

Kesicili koruma sağlayan çıkış hücresi ve koruma tertibatları aynı şekli ile muhafaza edilecektir. 

Lojmanlar,lokal,yemekhane v.b. yerlere enerji sağlayan direk tipi 160 kVA gücündeki trafo 

demonte edilerek yerine, bina tipi 400 kVA trafo tesis edilecektir. 

Yapılacak monoblok betonarme köşk içerisine 1 Adet Yük Ayırıcılı Giriş Hücresi , 1 Adet Ölçü 

Hücresi , 1 Adet Yük Ayırıcılı Sigortalı Trafo koruma hücresi (TR-1 / 400 kVA için ) ve 1 Adet 

Yük Ayırıcılı Sigortalı Trafo koruma hücresi (TR-2 / 40 kVA için ) tesis edilerek, köşk içerisinde 

ilgili trafo bölmesine 400 kVA gücünde trafo montajı yapılacaktır. 

TR-1 / 400 kVA trafo postasının A.G. ana dağıtım panosu köşk içerisinde ilgili kısımına 

yerleştirilecektir. 

ENH hat sonunda bulunan D.N.16 no’lu Trafo direği 13/16 tipinde olacaktır. Trafo direği 

üzerine PL-400 Platform yerleştirilecektir.TR-2 / 40 kVA trafo postasının A.G. ana dağıtım 

panosu trafo direğinin hemen altına yerleştirilecektir. 

Direk temelleri standartta uygun kalıp ile yapılacak olup, Enerji nakil hattı direklerinin temelleri 

ekte belirtilen çizimde olduğu gibi yapılacaktır. Kesinlikle Taş v.b. malzemeler ile sıkıştırma 

işlemi yapılmayacaktır. 

Direk ve travers topraklamaları standartlara uygun yapılacak olup, ekte gösterilen resimde ki 

gibi yapılacaktır. 

Enerji nakil hattında kullanılan direkler 5/8” tırmanma somunlu olacaktır. 

Trafo direği montajı standartlara uygun yapılacak olup, ekte gösterilen resimde ki gibi 

yapılacaktır. 

Trafo direği üzerinde kullanılan PL-400 tipi platform standartlara uygun yapılacak olup, ekte 

gösterilen resimde ki gibi yapılacaktır. 

Trafo A.G. çıkışlarında kullanılan Ana Dağıtım Panoları MYD şartnamelerine uygun olarak imal 

edilecektir. 

Köşk içerisine gerekli uyarı levhaları ve manevra talimatları fiziksel ortam koşullarından 

etkilenmeyecek şekilde uygun bir noktaya asılacaktır. 

Demonte edilen direkler ve iletkenler İDARE nin göstereceği yere nakliye edilip, tutanak ile 

teslim edilecektir. 

TR-1 / 400 KVA Trafo postasının TR-2 / 40 KVA Trafo postasına çıkış için kullanılacak 1X50/16 

mm² XLPE iletkenin yeraltına gömülmesinde standart kablo kanalı uygulanacaktır. Ek’te 

montaj resimleri belirtilmiştir. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

İŞ KALEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

a) MONTAJ TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) 
 
İşin Adı :       

İş Grubu:     Sayfa: 1 
       

S. 
Poz No 

 
İmalatın Cinsi Birim Miktarı 

Pursantaj 
No 

  
(%)       

1 03.1.2-002 ø8mm İçi Dolu Bakır Bara (0.45 kg/m) kg 10,000   
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına 
 uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksıbıl ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından 

 ödenir.       
 b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun  

 boyanması ve laklanması İle montajı,montaj için gereken yerlere fleksıbıl (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca 

 ödenir) pirinç cıvata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme 

 ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.     

2 05.6.2-082 
12m/8, 2170 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken 

Adet 4,000 
  

Torsiyonlu)   

      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya 
 vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir,     

 Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 
 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 

 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km 

 bedeli ödenecektir.      

 b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması,   

 çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla 
 temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe  

 yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.     

 NOT:       

 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca 

 ödeme yapılır.       

 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir.     

 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 

 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir.   

 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift 
 direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' 

 direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.    

 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir.     

 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri 

 Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.     

3 05.6.2-085 
12m/11,   2300 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken 

Adet 3,000 
  

Torsiyonlu)   

      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya 
 vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir,     

 Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 

 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 
 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km 

 bedeli ödenecektir.      

 b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, 
 çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla 

 temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe  

 yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.     

 NOT:       

 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca 
 ödeme yapılır.       

 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir.     

 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 
 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir.   

 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift 

 direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' 
 direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.    

 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir.     

 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri 

 Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.     

4 05.6.2-126 
13m/16,   3190 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken 

Adet 1,000 
  

Torsiyonlu)   

      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya 
 vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir,     

 Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 

 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 
 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km 

 bedeli ödenecektir.      

 b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması,   
 çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla 

 temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe  
 yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.     

 NOT:       

 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca 

 ödeme yapılır.       



 

 

 

 

 
İşin Adı :        

İş Grubu:      Sayfa: 2 
        

S. 
Poz No 

 
İmalatın Cinsi Birim 

 
Miktarı 

Pursantaj 
No 

   
(%)        

 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir.      

 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 

 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir.   

 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift 

 direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' 

 direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.    

 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir.      

 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri 

 Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.      

5 05.6.2-154 
14m/8, 2780 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken 

Adet 
 

2,000 
  

Torsiyonlu) 
   

       

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya 
 vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir,      

 Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 

 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 

 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km 
 bedeli ödenecektir.       

 b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması,  

 çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla 
 temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe  

 yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.      

 NOT:        

 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca 

 ödeme yapılır.        

 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir.      

 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 

 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir.   

 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift 
 direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' 

 direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.    

 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir.      

 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri 

 Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.      

6 05.6.2-156 
14m/10,   2840 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken 

Adet 
 

1,000 
  

Torsiyonlu) 
   

       

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya 
 vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir,      

 Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 
 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 

 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km 

 bedeli ödenecektir.       

 b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, 

 çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla 
 temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe  

 yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.      

 NOT:        

 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca 

 ödeme yapılır.        

 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir.      
 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 

 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir.   

 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift 
 direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' 

 direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.    

 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir.      

 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri 

 Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.      

7 05.6.2-187 
15m/5, 2530 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken 

Adet 
 

5,000 
  

Torsiyonlu) 
   

       

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya 
 vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir,      

 Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 

 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 

 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km 

 bedeli ödenecektir.       
 b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması,  

 çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla 

 temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe  
 yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.      

 NOT:        

 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca 

 ödeme yapılır.        



 

 

 

 

 
İşin Adı :              

İş Grubu:             Sayfa: 3 
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Birim 
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(%)              

 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir.       

 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 

 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir.  

 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift 

 direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' 

 direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.   

 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir.         

 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri 

 Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.       

8 05.6.5-003  PL-400 950 kg/Ad Betonarme Trafo Platformu    Adet  1,000  

 
     

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya 

 vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir,     

 Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 

 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 

 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km 

 bedeli ödenecektir.            

 b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, 

 çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla 

 temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe 

 yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.         

 NOT:              

 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca 

 ödeme yapılır.              

 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir.       

 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 

 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir.  

 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift 

 direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' 

 direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.   

 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir.         

 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri 

 Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.       

9 05.6.6-012  Beton Direk Nakli 10 Tona Kadar Sabit Bedel     Sbt  4,000  

 
     

 Teknik Tarifi: TEDAŞ Uygulamalarında Beton direk nakliyesinin fiyatının hesabı: (Örnek 1. Bölge 2012 Yılı için hazırlanmıştır) 

 Toplam 27870 kg beton direk nakliyesi şu şekilde hesaplanır:         

 1-10 tona kadar sabit bedel (05.6.6-012 Pozundan) = 239,78 TL (I)     

 2-10 tonu aşan, 20 tonu geçmeyen ( 20 Ton Dahil ) 10 Tondan Sonraki Beher Ton Icin Sabit Bedel     

  (05.6.6-013 Pozundan)  (10 ton*9,48) = 94,80 TL (II)     

    Her 20 Ton için sabit bedel (I+II) = 334,58 TL       

 Örneğimizdeki 20 ton sayısı = (27870/20000)=1,3935         

 Toplam Sabit Bedel  = 1,3935*334,59   = 466,24 TL (III)     

 3-Bunlara ek olarak tonxkm için bedel (05.6.6-014 Pozundan)         

 (Örnek : 400 km - Fabrika- işyeri saha) 400*(27870/1000)*0,527 = 5875,00 TL (IV)     

 TOPLAM     (III+IV) = 6341,24 TL       

 Beton direk nakli birim fiyatı da kullanılabilir. (6341,24/27,870) = 227,53 TL/Ton     

10 05.6.6-013 

 Beton Direk Nakli 10 Tonu Aşan, 20 Tonu Geçmeyen (20 Ton Dâhil)  

Ton 

 

30,000 

 

 
Nakliyelerde 10 Tondan Sonraki Beher Ton için Sabit Bedel 

    

         

 Teknik Tarifi: TEDAŞ Uygulamalarında Beton direk nakliyesinin fiyatının hesabı: (Örnek 1. Bölge 2012 Yılı için hazırlanmıştır) 

 Toplam 27870 kg beton direk nakliyesi şu şekilde hesaplanır:         

 1-10 tona kadar sabit bedel (05.6.6-012 Pozundan) = 239,78 TL (I)     

 2-10 tonu aşan, 20 tonu geçmeyen ( 20 Ton Dahil ) 10 Tondan Sonraki Beher Ton Icin Sabit Bedel     

  (05.6.6-013 Pozundan)  (10 ton*9,48) = 94,80 TL (II)     

    Her 20 Ton için sabit bedel (I+II) = 334,58 TL       

 Örneğimizdeki 20 ton sayısı = (27870/20000)=1,3935         

 Toplam Sabit Bedel  = 1,3935*334,59   = 466,24 TL (III)     

 3-Bunlara ek olarak tonxkm için bedel (05.6.6-014 Pozundan)         

 (Örnek : 400 km - Fabrika- işyeri saha) 400*(27870/1000)*0,527 = 5875,00 TL (IV)     

 TOPLAM     (III+IV) = 6341,24 TL       

 Beton direk nakli birim fiyatı da kullanılabilir. (6341,24/27,870) = 227,53 TL/Ton     

11 05.6.6-014  Beton Direk Nakli Ek Olarak tonxkm için Ödenecek Bedel   kg  1.950,000  

 
     

 Teknik Tarifi: TEDAŞ Uygulamalarında Beton direk nakliyesinin fiyatının hesabı: (Örnek 1. Bölge 2012 Yılı için hazırlanmıştır) 

 Toplam 27870 kg beton direk nakliyesi şu şekilde hesaplanır:         

 1-10 tona kadar sabit bedel (05.6.6-012 Pozundan) = 239,78 TL (I)     

 2-10 tonu aşan, 20 tonu geçmeyen ( 20 Ton Dahil ) 10 Tondan Sonraki Beher Ton Icin Sabit Bedel     

  (05.6.6-013 Pozundan)  (10 ton*9,48) = 94,80 TL (II)     

    Her 20 Ton için sabit bedel (I+II) = 334,58 TL       

 Örneğimizdeki 20 ton sayısı = (27870/20000)=1,3935         

 Toplam Sabit Bedel  = 1,3935*334,59   = 466,24 TL (III)     

 3-Bunlara ek olarak tonxkm için bedel (05.6.6-014 Pozundan)         

 (Örnek : 400 km - Fabrika- işyeri saha) 400*(27870/1000)*0,527 = 5875,00 TL (IV)     

 TOPLAM     (III+IV) = 6341,24 TL       
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 Beton direk nakli birim fiyatı da kullanılabilir.   (6341,24/27,870) = 227,53 TL/Ton     

        

12 05.6.M2 Beton Direk Montajı (II-BAHH)  kg 42.465,000   
 

  
   

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya 

 vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir,     

 Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 

 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 

 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km 

 bedeli ödenecektir.       

 b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, 

 çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla 

 temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe  

 yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.      

 NOT:        

 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca 

 ödeme yapılır.        

 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir.     

 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 

 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir.   

 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift 

 direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' 

 direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.    

 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir.      

 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri 

 Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.     

13 05.7.6-006 
N/70-200, 125 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers  (MYM=70000 

Adet 1,000 
  

kg.cm) 

    

        

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler.  

 (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir,) h)Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi. (Sigorta ve 

 her türlü masraflar dahil)       

 c)Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 

 400 dozlu beton ile montaj edilir.      

 NOT :        

 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli 

 birim fiyat cetvelinde verilmiştir.       

 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.     

 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar İçin lüzumlu malzeme 

 ve isçilik montaj bedeline dahildir.      

14 05.7.6-008 
N/70-240, 140 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers  (MYM=70000 

Adet 6,000 

  

kg.cm) 
    

        

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler.  

 (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir,) h)Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi. (Sigorta ve 

 her türlü masraflar dahil)       

 c)Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 

 400 dozlu beton ile montaj edilir.      

 NOT :        

 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli 

 birim fiyat cetvelinde verilmiştir.       

 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.     

 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar İçin lüzumlu malzeme 

 ve isçilik montaj bedeline dahildir.      

15 05.7.6-009 
N/70-260, 145 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers  (MYM=70000 

Adet 4,000 
  

kg.cm) 

    

        

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler.  

 (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir,) h)Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi. (Sigorta ve 

 her türlü masraflar dahil)       
 c)Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 
 400 dozlu beton ile montaj edilir.      

 NOT :        

 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli 
 birim fiyat cetvelinde verilmiştir.       

 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.     
 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar İçin lüzumlu malzeme 

 ve isçilik montaj bedeline dahildir.      

16 05.7.6-010 
N/70-280, 150 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers  (MYM=70000 

Adet 1,000 
  

kg.cm)     

        

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler.  

 (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir,) h)Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi. (Sigorta ve 

 her türlü masraflar dahil)       
 c)Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 

 400 dozlu beton ile montaj edilir.      
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 NOT :        

 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli 

 birim fiyat cetvelinde verilmiştir.      

 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.      

 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar İçin lüzumlu malzeme 

 ve isçilik montaj bedeline dahildir.      

17 07.5.1-006 2.1/2"  Galvanizli Boru  m 36,000    
         

 Teknik Tarifi: 1- Galvanizli Borular: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun galvanizli boru.      

 2- Çelik Çekme Borular : Şartnamesine, standardına ve projesine uygun çelik çekme boru.      

18 09.3.1-002 SWALLOW  St-Alüminyum İletken (Beton Direğe)  kg 500,000    
        

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta örgülü çelîk-alüminyum iletken.     

 b) Montaj: Poz 9.2.b’deki şartlarla. Askı ve gergi takımları ile gergi takımlarında klemp yerine kullanılan presli topbaşının bedeli 
 ayrıca ödenir.        

 NOT:        

 1. Poz 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. ve 9.5.'teki iletkenler S.B.A. beton direğe monte edildiklerinde iletken montaj bedeli % 10 artırılır.  

 2. Bakır iletkenler için kesitine uygun ek, durdurucu ve topbaşlarında çift klemens, atlamalarda tek klemens kullanılacaktır. (Askı ve 

 gergi hırdavat takımlarının kullanılması hariç.)      

 3. Al iletkenler için kesitine uygun atlama ve branşmanlarda durdurucu ve top başlarında birer adet klemens, eklerde bükme ek 
 borusu kullanılacaktır. St-AI iletkenler için kesitine uygun askı ve gergi takımı kullanılacaktır.      

 4- Monte edilmiş iletkenlerde malzeme ve montaja ait ödemeler, Birim Fiyat Kitabındaki kesitler karşısında gösterilen kilometrik 
 ağırlıklara ve direklerin merkezleri arasında takeometre ile ölçülen hakiki direk ara mesafelerine göre yapılır. Kilometrik ağırlıklara, 

 sehim, topbaşı ve zayiat dahildir, idarece verilen iletken için aynı kilometrik ağırlıklar kullanılarak hesap yapılır.   

 5- Poz 9.5.'de gösterilen malzeme ve montaja ait ödemelerde, direk merkezleri arasında takeometre ile ölçülen direk ara   

 mesafeleri, metrajda esas alınır. Sehim ve zayiat farkı malzeme ve montaj birim fiyatlarına dahildir.      

19 09.3.1-006 PIGEON  St-Alüminyum İletken (Beton Direğe)  kg 40,000    
        

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta örgülü çelîk-alüminyum iletken.     

 b) Montaj: Poz 9.2.b’deki şartlarla. Askı ve gergi takımları ile gergi takımlarında klemp yerine kullanılan presli topbaşının bedeli 

 ayrıca ödenir.        

 NOT:        

 1. Poz 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. ve 9.5.'teki iletkenler S.B.A. beton direğe monte edildiklerinde iletken montaj bedeli % 10 artırılır.  

 2. Bakır iletkenler için kesitine uygun ek, durdurucu ve topbaşlarında çift klemens, atlamalarda tek klemens kullanılacaktır. (Askı ve 

 gergi hırdavat takımlarının kullanılması hariç.)      

 3. Al iletkenler için kesitine uygun atlama ve branşmanlarda durdurucu ve top başlarında birer adet klemens, eklerde bükme ek 

 borusu kullanılacaktır. St-AI iletkenler için kesitine uygun askı ve gergi takımı kullanılacaktır.      

 4- Monte edilmiş iletkenlerde malzeme ve montaja ait ödemeler, Birim Fiyat Kitabındaki kesitler karşısında gösterilen kilometrik 
 ağırlıklara ve direklerin merkezleri arasında takeometre ile ölçülen hakiki direk ara mesafelerine göre yapılır. Kilometrik ağırlıklara, 

 sehim, topbaşı ve zayiat dahildir, idarece verilen iletken için aynı kilometrik ağırlıklar kullanılarak hesap yapılır.   
 5- Poz 9.5.'de gösterilen malzeme ve montaja ait ödemelerde, direk merkezleri arasında takeometre ile ölçülen direk ara   

 mesafeleri, metrajda esas alınır. Sehim ve zayiat farkı malzeme ve montaj birim fiyatlarına dahildir.      

20 11.4-006 36 kV VHD-35 H.H. Normal Mesnet İzolatörü  Adet 21,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, AG ve OG hava hattı mesnet izolatörü. AG izolatörleri 
 yüksüksüz, OG-VHD tipi izolatörler yüksüklü ve VKS tipi izolatörler, galvanizli altlığı, bağlantı cıvatası, somunu ve rondelası dahil. 

 OG izolatörlerin (VHD-VKS tipi) normal tipleri 20mm/kV kaçak mesafeli ve sis tipleri 25mm/kV kaçak mesafeli olacaktır.   
 b) Montaj: izolatörlerin, direk başlarına nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, izolatör demirlerine şartnameye göre tespiti, 

 tespit için gerekli malzeme ve demirlere raptedilmiş izolatörlerin traverslere montajı. (AG izolatörlere ve OG VHD tipi izolatörlerde 

 izolatör demiri ayrıca ödenir. VKS tipi izolatörlerde izolatör demiri bedeli ödenmez.)      

21 11.5-017 C-35 Demir Travers  için (Taşıyıcı)  İzolatörü Demiri  Adet 10,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, şişirme suretiyle yapılmış, standardına uygun sıcak daldırma usulüyle 
 galvanizlenmiş, somun ve rondelası ile birlikte, izolatöre giren kısmı vidalı veya çentikli izolatör demiri. (Galvanizi düzgün olacak ve 
 vida kısmı hiçbir surette sıyrılmış olmayacaktır.)      

 b) Montaj: İzolatör demirlerinin nakli ve nakliye için gerekli sigorta masrafları ile montaj bedelleri, izolatörün montajına dahil  

 edildiğinden, demirlerin sadece malzeme bedeli ödenir.      

22 11.5-023 C-35 Beton Travers  için (Orta)  İzolatörü Demiri  Adet 11,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, şişirme suretiyle yapılmış, standardına uygun sıcak daldırma usulüyle 
 galvanizlenmiş, somun ve rondelası ile birlikte, izolatöre giren kısmı vidalı veya çentikli izolatör demiri. (Galvanizi düzgün olacak ve 

 vida kısmı hiçbir surette sıyrılmış olmayacaktır.)      

 b) Montaj: İzolatör demirlerinin nakli ve nakliye için gerekli sigorta masrafları ile montaj bedelleri, izolatörün montajına dahil  

 edildiğinden, demirlerin sadece malzeme bedeli ödenir.      

23 11.6.3-001 40kN/11B, Kompozit Silikon Askı ve Gergi İzolatörü  Adet 66,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, imal edilmiş Kompozit silikon askı ve gergi izolatörleri. 
 Minimum mekanik kopma yüküne göre 40 kN ve 100 kN olmak üzere iki tip olacak, minimum nominal kaçak yolu uzunluğu  

 (900mm) 25mm/kV ve kompozit silikon izolatörler pim topu, yuva kapilyaların boyutları şartnamesinde belirtilen boyutlarına uygun 
 olacaktır.        

 b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.      

24 11.7-001 Tek Askı Tertibatı : Swallow-3/0  Tk 15,000    
       

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine, standardına ve resmine uygun evsafta, taşıyıcı zincir izolatörlerine alt klemp dahil.  

 Komple askı tertibatı.      

 b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.      
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25 11.8-001  Tek Gergi Tertibatı : Swallow-3/0 Tk  54,000    
       

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Poz 11.7.a.'daki şartlarla, durdurucu ve hat sonu izolatörlerine ait gergi klempi dahil komple gergi  

 tertibatı. Gergi klempi yerine presli topbaşı kullanılması halinde takım bedelinden birim fiyat kitabında belirtilen Al klemp bedeli 

 düşülerek Poz10.2.'deki presli topbaşı bedeli ilave edilir.       

 b) Montaj: Poz 11.9.b.deki şartlarla.       

26 13.1  36kV İzole Eldiven Çift  2,000    
         

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV'luk izole eldiven.       
         

27 13.2  36kV İzole Halı m²  4,000    
         

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV'luk izole halı.       
         

28 15.2-010  36kV, 10kA  ZnO Parafudr Adet  9,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta seri atlama aralıklı, değişken dirençli, porselen muhafazalı, 
 iç basınç sınırlayıcı düzeneğe sahip AG ve OG veya değişken metal oksit dirençli, atlama aralıksız, seramik yada polimer  

 muhafazalı OG harici tip parafudr. OG parafudrlarda porselen veya polimer muhafazanın kaçak yolu mesafesi 25 mm/kV olacaktır, 

 (kelepçe ile monte edilen tiplerde; sıcak daldırma galvanizli montaj kelepçelerin, bağlantı cıvata, somun ve rondelaların, malzeme 
 bedeli parafudrların malzeme bedeline dahildir.)       

 b) Montaj: Parafudrların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, (İletken ile parafudr arası  

 bağlantı som bakır veya alüminyum iletken ile düzgün biçimde yapılacak, bakırın parafudra bağlanmasında kullanılan hava hattı 
 klemensleri kablo pabucu, çelik-alüminyum iletkene bağlanmasında ise iki metal (Al-Cu) klemens, parafudr kelepçesini traverse 

 raptetmek veya parafudrların sehpaya montajı için lüzumlu cıvataların malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) 

 Parafudrların tespiti için kullanılan demir bedeli Poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir. Parafudrun direğe tabloya montajı 

 halinde montaj bedelleri değişmez.       

29 17.6-009  36kV, 630A,  12.5kA Harici Tip Topraklı Ayırıcı Adet  1,000    
       

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Poz 17,a.'daki şartlarla, topraklama bıçaklı ve mekanik kilitlemeli komple harici tip topraklamalı  

 seksiyoner.        

 b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, asma kilidin malzeme ve montaj birim fiyatı, montaj birim fiyatına dahildir.     

30 17.7-008  36kV, 630A,  12.5kA Harici Tip Sigortalı Ayırıcı Adet  1,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, harici tip sigortalı seksiyoner. (Sigorta patronu malzeme bedeli poz 17.9.a.'ya 
 göre ayrıca ödenir.)       

 b) Montaj: Poz 17.b.’deki şartlarla, asma kilidin malzeme ve montaj birim fiyatı, montaj birim fiyatına dahildir.     

31 17.9-023  36kV, 2-20A OG Sigorta Patronu Adet  6,000    
       

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, dahili ve harici tip seksiyonerler için sigorta buşonu  

 (patronu).Sigorta buşonları (patronları) porselen ve optik göstergeli olacaktır. (Birim fiyatlar optik göstergeli sigorta buş onuna  

 (patronuna) göre hazırlandığından optik göstergeli olmadığı takdirde malzeme birim fiyatından % 30 düşülerek ödeme yapılır.) 
 b) Montaj: Sigorta buşonlarının (patronlarının) nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları ve yerlerine takılması seksiyoner montaj 

 birim fiyatına dahildir.       

32 22.5.1.02-004 
 36kV, 400kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) Tip 1B (2 Yük Ayırıcısı+1 

Adet 
 

1,000 
   

 Sigortalı Yük Ayırıcısı+1 Kesici+Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı)     
         

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple, bina Şartnamede belirtilen bütün 
 malzemeler (Akü-redresör ve arıza göstergesi dahil) fiyata dahildir.       

 b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye İçin gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde 
 gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 

 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel 

 üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, 

 montaj birim fiyatına dahildir.)       

33 24.4.1-005  400kVA 'lık  3x630 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu Adet  1,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Kuvvetli Akım 
 Yönetmeliği esaslarına uygun evsafta ve ölçülerde, en az 2 mm, DKP sacdan imal edilmiş, aşağıda belirtilen cihazları takılmış, 

 cihazlar arası bağlantısı yapılmış, deneyleri yapılmış, kullanılmaya hazır komple pano. Panolar polyester tipi toz boya İle   

 elektrostatik boyama metoduyla (RAL-7032) renk kodunda 65 mikron kalınlığında boyanacaktır. Boyanamayan ve sıcak galvaniz 
 yapılamayan küçük parçalar en az 12 mikron kalınlığında elektro galvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten olacaktır. Pano 

 muhafaza bölümü şartnamesinde bulunan resmine uygun olarak yapılacaktır. Panolar, güçlerine, tek hat semalarına göre elektriki 

 özellikleri belirtilen, şartnamesine ve standardına uygun aşağıda isimleri yazılı ölçü ve koruma malzemelerini ihtiva edeceklerdir. 
 Termik manyetik otomatik şalter (compact tip),       

 Sigortalı yük ayırıcısı (sigortası ile komple). (1991'den önceki ihalelerde özengili şalter       

 kabul edilebilir.),        

 Kontaktör,        

 Zaman şalteri (saatli veya fotoselli tip),       

 Aktif sokak sayacı,       

 Ampermetre,        

 Voltmetre,        

 Voltmetre komütatörü,       

 Akım trafosu,        

 Bakır bara. (Ana bara. Droiesine uvaun veva en az 40x30 mm olacaktır. Nötr barası, faz barası ile aynı kesitte olacaktır.   

 Buşonlu sigorta        

 Duy ve ampul        

 AG mesnet izolatörü       



 

 

 

 

   
İşin Adı :     

İş Grubu:    Sayfa: 7 
      

S. 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı 

Pursantaj 

No (%)      
 Monofaze priz  
 Trifaze priz 
 Her türlü irtibat kabloları  
 Alüminyum rekor  
 Kapı limit switch, 
 Serfil,  
 Ray klemensi,  
 Topraklama prizi, 
 Elektrostatik toz boya,  
 Lastik conta,  
 Menteşe, 
 Kilit,  
 Anahtar, 

 Cam yünü, 
 Etiket,  
 Flexglass,  
 Ambalaj. Bu malzemeler dışında idarenin isteği üzerine pano içine montaj edilecek malzemelerin malzeme ve montaj bedeli ilgili                           

pozlardan ayrıca ödenir. Ayrıca; idarenin talebi üzerine komple pano içinde olması gereken malzemelerden herhangi birinin montajından 
vazgeçilirse bu malzemenin İlgili pozdaki malzeme ve montaj bedeli pano bedelinden tenzil edilir. Muhafaza sekline göre panolar iki tip 
olarak imal edilecektir,  

 A - Dahili Tipler: Resmine uygun olarak imal edilmiş, ön tarafında kapı bulunmayan ve arka tarafında sökülebilir, cıvatalı sac kapak bulunan, 
(ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano) alt tarafı kablo girişi açık bırakılmış, üst bölümü düz olup; bara çıkışı için penceresi 
bulunan ve pencere bölümü yalıtkan fiber plaka İle kapatılmış, fiber plaka üzerinde bara çıkışına uygun delikler bırakılmış, tüm elektriki 
bağlantıları panonun ön yüzünden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano.  

 B - Harici Tipler: Resimine uygun olarak imal edilmiş, ön ve arka tarafında kapılar bulunan, ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano 
bulunan, alt tarafı; direk üzerine monte edilen tiplerde açık bırakılan, üst bölümünde yağmur sularının kolayca akması için muhafazanın 
duvarlarından 50 mm dışarı taşacak şekilde ve dört yöne doğru eğimli çatısı bulunan, direk üzerine monte edilen tiplerin yan tarafında giriş 
ve çıkışları için alüminyum rekorlu delikleri bulunan, elektriki bağlantıları ön veya arka bölümden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano.  

 Güçlerine göre pano ve panoda kullanılan ana malzemelerin karakteristikleri: 

 50 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu : 
 3x80A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple).  
 100 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu : 

 3x160A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 
 160 kVA Dahili ve Harici Tip A.G.Cıkıs Panosu :  
 3x250A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple),  
 250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu : 
 3x400A Otomatik şalter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple),  
 400 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu : 

 3x630A Otomatik şalter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 
 630 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu :  
 3x1000A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 

 1000 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu : 
 3x1600A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı şalter (Sigortası ile komple).  
 1250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu :  
 3x2000A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). b) 

Montaj: Panoların ambalajlı olarak monte edilecek yere nakil, nakliye için masrafları;  
 Dahili tip panolarda; panonun alt kısmındaki (karkastan) dört adet delikten saplama, yaylı rondela ve cıvata ile tespiti. Montajda kullanılan 

cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir.  
 Harici tip panolarda; direğe monte edilecek panolar için, direk üzerine profil demirinden balkon yapılması, (Balkon ile ilgili demir malzeme 

bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir) panonun balkon Üzerine 5/8 saplama, cıvata ve yaylı rondela ile tespiti. Montajda 
kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela vs. nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahildir. Panonun beton kaide üzerine 
montaj edilmesi halinde; beton kaidenin yapılması, (Beton kaide bedeli ataşmana göre ayrıca ödenir) panonun beton kaide Üzerine 5/8 
saplama, rondela, cıvata ve somun ile tespiti, beton kaide içinin kum ile doldurulması.  

 Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs. nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir. 

34   24.4.2-001 50kVA 'lık  3x80 A Oto Şalterli Harici Tip AG Panosu Adet 1,000  

      
 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Kuvvetli Akım 

Yönetmeliği esaslarına uygun evsafta ve ölçülerde, en az 2 mm, DKP sacdan imal edilmiş, aşağıda belirtilen cihazları takılmış, cihazlar arası 
bağlantısı yapılmış, deneyleri yapılmış, kullanılmaya hazır komple pano. Panolar polyester tipi toz boya İle elektrostatik boyama metoduyla 
(RAL-7032) renk kodunda 65 mikron kalınlığında boyanacaktır. Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamayan küçük parçalar en az 12 
mikron kalınlığında elektro galvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten olacaktır. Pano muhafaza bölümü şartnamesinde bulunan resmine 
uygun olarak yapılacaktır. Panolar, güçlerine, tek hat semalarına göre elektriki özellikleri belirtilen, şartnamesine ve standardına uygun 

aşağıda isimleri yazılı ölçü ve koruma malzemelerini ihtiva edeceklerdir. Termik manyetik otomatik şalter (compact tip),  
 Sigortalı yük ayırıcısı (sigortası ile komple). (1991'den önceki ihalelerde özengili şalter 

kabul edilebilir.), 
 Kontaktör, 

 Zaman şalteri (saatli veya fotoselli tip), 
 Aktif sokak sayacı,  
 Ampermetre,  
 Voltmetre,  



 

 

 

 

 
İşin Adı :     
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No (%)      
 Voltmetre komütatörü,  
 Akım trafosu,  
 Bakır bara. (Ana bara. Droiesine uvaun veva en az 40x30 mm olacaktır. Nötr barası, faz barası ile aynı kesitte olacaktır. Buşonlu 

sigorta  
 Duy ve ampul 
 AG mesnet izolatörü  
 Monofaze priz  
 Trifaze priz 
 Her türlü irtibat kabloları  
 Alüminyum rekor  
 Kapı limit switch, 
 Serfil,  
 Ray klemensi,  
 Topraklama prizi, 
 Elektrostatik toz boya,  
 Lastik conta, 
 Menteşe,  
 Kilit, 

 Anahtar, 
 Cam yünü,  
 Etiket, 

 Flexglass,  
 Ambalaj. Bu malzemeler dışında idarenin isteği üzerine pano içine montaj edilecek malzemelerin malzeme ve montaj bedeli ilgili 

pozlardan ayrıca ödenir. Ayrıca; idarenin talebi üzerine komple pano içinde olması gereken malzemelerden herhangi birinin montajından 
vazgeçilirse bu malzemenin İlgili pozdaki malzeme ve montaj bedeli pano bedelinden tenzil edilir. Muhafaza sekline göre panolar iki tip 
olarak imal edilecektir,  

 A - Dahili Tipler: Resmine uygun olarak imal edilmiş, ön tarafında kapı bulunmayan ve arka tarafında sökülebilir, cıvatalı sac kapak bulunan, 
(ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano) alt tarafı kablo girişi açık bırakılmış, üst bölümü düz olup; bara çıkışı için penceresi 
bulunan ve pencere bölümü yalıtkan fiber plaka İle kapatılmış, fiber plaka üzerinde bara çıkışına uygun delikler bırakılmış, tüm elektriki 
bağlantıları panonun ön yüzünden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano.  

 B - Harici Tipler: Resimine uygun olarak imal edilmiş, ön ve arka tarafında kapılar bulunan, ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano 
bulunan, alt tarafı; direk üzerine monte edilen tiplerde açık bırakılan, üst bölümünde yağmur sularının kolayca akması için muhafazanın 
duvarlarından 50 mm dışarı taşacak şekilde ve dört yöne doğru eğimli çatısı bulunan, direk üzerine monte edilen tiplerin yan tarafında giriş 
ve çıkışları için alüminyum rekorlu delikleri bulunan, elektriki bağlantıları ön veya arka bölümden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano.  

 Güçlerine göre pano ve panoda kullanılan ana malzemelerin karakteristikleri:  
 50 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu : 
 3x80A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple).  
 100 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu : 

 3x160A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 
 160 kVA Dahili ve Harici Tip A.G.Cıkıs Panosu :  
 3x250A Otomatik şalter (Compact Tip), 3 Adet 3x160A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple), 

 250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu : 
 3x400A Otomatik şalter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple),  
 400 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu : 

 3x630A Otomatik şalter (Compact Tip), 4 Adet 3x250A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 
 630 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu :  
 3x1000A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). 

 1000 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu : 
 3x1600A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı şalter (Sigortası ile komple).  
 1250 kVA Dahili ve Harici Tip AG Çıkış Panosu :  
 3x2000A Otomatik şalter (Compact Tip), 6 Adet 3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı şalter (Sigortası ile komple). b) 

Montaj: Panoların ambalajlı olarak monte edilecek yere nakil, nakliye için masrafları;  
 Dahili tip panolarda; panonun alt kısmındaki (karkastan) dört adet delikten saplama, yaylı rondela ve cıvata ile tespiti. Montajda kullanılan 

cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir.  
 Harici tip panolarda; direğe monte edilecek panolar için, direk üzerine profil demirinden balkon yapılması, (Balkon ile ilgili demir malzeme 

bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir) panonun balkon Üzerine 5/8 saplama, cıvata ve yaylı rondela ile tespiti. Montajda 
kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela vs. nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahildir. Panonun beton kaide üzerine 
montaj edilmesi halinde; beton kaidenin yapılması, (Beton kaide bedeli ataşmana göre ayrıca ödenir) panonun beton kaide Üzerine 5/8 
saplama, rondela, cıvata ve somun ile tespiti, beton kaide içinin kum ile doldurulması.  

 Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs. nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir.  
35 25.17-002 3x80A, Icn=8kA  Termik Manyetik Otomatik Şalter Adet 2,000  

      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafla ve özellikte pano 
 malzemesi.     

 b) Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde 

 belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin 
 montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA 
 kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme 

 ve montaj bedeli dahil.)    

36 25.17-003 3x100A, Icn=8kA  Termik Manyetik Otomatik Şalter Adet 1,000  
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 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafla ve özellikte pano 
 malzemesi.     

 b) Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde 
 belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin 

 montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA 

 kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme 

 ve montaj bedeli dahil.)    

37 25.17-004 3x125A, Icn=15kA  Termik Manyetik Otomatik Şalter Adet 2,000  
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafla ve özellikte pano 
 malzemesi.     

 b) Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde 

 belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin 
 montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA 

 kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme 

 ve montaj bedeli dahil.)    

38 25.17-006 3x160A, Icn=15kA  Termik Manyetik Otomatik Şalter Adet 2,000  
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafla ve özellikte pano 
 malzemesi.     

 b) Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde 
 belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin 

 montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA 

 kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme 

 ve montaj bedeli dahil.)    

39 25.17-008 3x250A, Icn=25kA  Termik Manyetik Otomatik Şalter Adet 1,000  
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafla ve özellikte pano 
 malzemesi.     

 b) Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde 

 belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin 

 montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA 

 kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme 

 ve montaj bedeli dahil.)    

40 25.17-010 3x400A, Icn=25kA  Termik Manyetik Otomatik Şalter Adet 2,000  
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafla ve özellikte pano 
 malzemesi.     

 b) Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde 
 belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin 

 montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA 

 kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme 

 ve montaj bedeli dahil.)    

41 26.1 Tehlike Levhası (Emaye) Adet 6,000  
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsaf ve ölçülerde emaye veya alüminyum tehlike levhası ile 23 
 Aralık 2003 tarih 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinde belirtilmiş olan “Elektrik 

 Tehlikesi” ile ilgili TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekesi Numaralama İşleri Teknik Şartnamesinde tanımlı özelliklerde alüminyum 

 tehlike levhası.(yeni şartname)    

 b) Montaj: Tehlike levhasının nakli, nakliye için gerekil sigorta masrafları. Tehlike levhasının    

 TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekesi Numaralama İşleri Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre yerine montajı. Montaj için 

 gerekli kelepçe, lama, çivi, cıvata ve somunun malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir. Tehlike levhasının montajı 

 paslanmaya ve korozyona dayanıklı çelik klips kullanılarak da yapılabilecektir.    

42 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m 60,000  
      

 Teknik Tarifi: b) Montaj: Gerektiğinde fazla galvanizli topraklama şeriti kullanılması halinde her fazla metre şeritin toprağa, kanala, 
 duvara veya direğe montajı. Montaj için gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.   

43 30.2.2 50 mm2 NYY Kablo ve gömülmesi m 30,000  
      

 Teknik Tarifi: b) Montaj: Kullanılan izoleli topraklama kablosunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, topraklama   

 levhasından itibaren İrtibat noktasına montajı ve irtibatı, şartname esaslarına göre 70cm derinliğinde toprak içine, direğe veya 

 binaya döşenmesi için lüzumlu hafriyat yapılması, tespit kroşeleri, galvanizli geçit boruları, cıvata, somun, vs. gerekli her türlü 

 malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir. İşletme topraklamasının direk tepesi irtibatı; topraklama 
 yönetmeliğine uygun kesitte som bakır veya muadili (galvanizli şerit) ile yapılacaktır. Buna ait bütün malzeme ve işçilik birim 

 fiyatına     

 a) Malzeme: Poz 30.'da belirtilen özelliklerde 2mt uzunluğunda sıcak daldırma galvanizli topraklama elektrodu (kazığı) ve 5mt 
 uzunluğunda sıcak daldırma galvanizli topraklama şeridi veya 70mm2 galvanizli örgülü çelik halat.     

 NOT : dahildir.     

44 30.3.1 
2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7'lik köşebent ve 5 metre şerit ve 

Adet 25,000 
 

bunların gömülmesi  
     

 Teknik Tarifi: b) Montaj: Poz 30.1 b.'deki şartlarla. (5mt’den fazla topraklama şeridi kullanılması gerektiği takdirde Poz 30.1.1.'deki 
 malzeme ve montaj birim fiyatı ayrıca ödenir.    

45 31.4.3-002 33/0.4-0.231kV, 40kVA  Direğe Güç Trafosu Adet 1,000  
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak, üç fazlı, İki sargılı, yağa daldırılmış, tabii yağ dolaşımlı, tabii 
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 hava soğutmalı (ONAN) veya cebri yağ dolaşımlı, cebri hava soğutmalı (ONAF) dahili ve harici tipte imal edilmiş, OG/OG veya 
 OG/AG güç transformatörleri. Güç transformatörleri; en yüksek sistem gerilimleri 7.2-12-17.5-36 kV, olup 10MVA'ya kadar boşta 

 kademe değiştiricin ve beş kademeli, 10MVA'dan sonra yük altında kademe değiştiricili ve onüç kademeli, anma frekansları 50Hz, 
 anma güçleri OG/AG de 50-100-160-250-400- 630- 1000-1250-1600kV, OG/OG de 0.5-1-2.5-4-5-6.3-10-16MVA, bağlantı grupları 

 OG/AG ve Dyn 11, OG/OG de Dyn 5, kayıpları (630kVA'ya kadar) T.S.E. 1055 de öngörülen değerlerde dizayn ve imal edilmiş 

 olacaktır. Tüm trafolar şartnamesine uygun yağ ile doldurulmuş ve şartnamesinde belirtilen tüm teçhizat ile birlikte teslim  

 alınacaktır. Buna göre OG/AG trafolarda: Tüm trafolarda yağ seviye göstergesi, 250kVA ve daha yukarı güçlerde alkollü   

 termometre, hava kurutucusu ve tekerlekleri. 630kVA ve daha yukarı güçlerde çift kadranlı termometre, Bucholz rölesi. OG/OG 

 trafolarda: Alkollü termometre, çift kadranlı termometre (ONAF soğutma istenen transformatörlerde, vantilatör kumandası için üst 
 yağ sıcaklığı ile çalışan, ayrı ayrı ayarlanabilir çift kontaklı (çalıştırma-durdurma) kadranlı termometre kullanılacaktır.) Bucholz 

 rölesi, yağ seviye göstergeleri (alarm kontaklı), yük altında kademe değiştirici için tek kontaklı gaz rölesi, basınç emniyet valfı, 

 kumanda dolabı, tekerlekleri. ONAF soğutma sistemli 12.5MVA ve 20MVA güçlü transformatörlerde fanlı monte edilmiş olarak; 
 motoru, vantilatörü ve tüm soğutma sistemi ile komple birim fiyata dahildir. Transformatörler komple çalışır vaziyete getirilmiş 

 olacaktır. Yukarıda belirtilen tüm ek teçhizatın malzeme ve montaj bedeli transformatörün malzeme fiyatına dahildir.  

 b) Montaj: Poz 31.3.b.'deki şartlarla. Kaldırıcı aracın konsol; bedeli ödenmez ve trafo platformuna döşenecek tahtanın malzeme ve 
 montaj bedeli trafo direği bedeline dahil olduğundan bunlar için ayrıca bedel ödenmez. Trafonun direk üzerine çıkarılması sırasında 

 her türlü emniyet tedbiri alınır.     

46   32.1-011 1kV, 1x150s mm2  NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) m 100,000   
        

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar,  
 AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda;            

bakır iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal edilirler.                      
Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik iletken         nötr 
iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik tutucu bant   
bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal edilecektir. Bu kabloların 
yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir.  

                OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6 - 5.8/10  
- 8.7/15 - 20.3/35 kV. gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar. Tek damarlı 

kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, koruma 

bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı 

iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG 

kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir.. 

Mekanik hasar riskinin olmadığı yerler 

 b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları;    
kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. 
Şöyle ki;  

- Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım 
Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında 
standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum 
serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında 
beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, 
kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " 
yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar 
doldurulması.  

 Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri İle artan taş ve toprağın idarece gösterilen 
yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan kanal uzunluğunun 
kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de, kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Şartnamesi gereği "S" yapılarak 
fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan 

ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak kabul edilmiştir.  
- Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri 
Kuvvetli  

 Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve  
 TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun 

şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, 
enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın 
yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğinde, en az 0.1 mm 

kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamül ikaz 
bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) 
uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat tarifleri Poz No : 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine 

nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.  

47   32.1-049 1kV, 4x 16 mm2  NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) m 20,000  
     

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar,  
 AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda; bakır 

iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal edilirler. 
Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik iletken nötr 
iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik tutucu bant 
bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal edilecektir. Bu kabloların 
yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir.  

 OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6 - 5.8/10  
- 8.7/15 - 20.3/35 kV. gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar.  
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 Tek damarlı kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı 
 iletken bant, bakır siper, koruma bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı 

 polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden 
 zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı 

 olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir.. Mekanik hasar riskinin olmadığı yerler    

 b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; 
 kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak  

 yapılmıştır. Şöyle ki;      

 - Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri  

 Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre;  

 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak 

 döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak 
 tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, 

 Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında 

 ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının 
 serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması.      

 Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri İle artan taş ve toprağın idarece 
 gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan 

 kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de, kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik  

 Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel 
 ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak 

 kabul edilmiştir.       

 - Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik  

 tesisleri Kuvvetli       

 Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve      

 TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun 
 şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk  

 kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden  

 koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm 
 genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış 

 renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, 

 ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat 
 tarifleri Poz No : 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve  

 sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim 

 fiyatına dahildir.       

48 32.11-002  35kV, 1x50s/16 mm2 XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) m 400,000    
        

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar,     

 AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda; 

 bakır iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal 

 edilirler. Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik 
 iletken nötr iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik 

 tutucu bant bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal  

 edilecektir. Bu kabloların yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir.      
 OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6 - 5.8/10      

 - 8.7/15 - 20.3/35 kV. gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar. 

 Tek damarlı kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı 
 iletken bant, bakır siper, koruma bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı 

 polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden 

 zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı 
 olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir. XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo. 

 b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; 

 kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak  
 yapılmıştır. Şöyle ki;      

 - Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri  

 Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre;  

 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak 

 döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak 

 tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, 
 Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında 
 ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının 

 serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması.      
 Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri İle artan taş ve toprağın idarece 
 gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan 

 kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de, kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik  

 Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel 
 ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak 

 kabul edilmiştir.       
 - Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik  

 tesisleri Kuvvetli       

 Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve      

 TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun 

 şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk  
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 kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden  
 koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm 

 genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış 
 renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, 

 ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat 

 tarifleri Poz No : 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve  

 sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim 

 fiyatına dahildir.       

49 32.25.1-002  35kV, 1x50s/16 mm2 YE3SV Harici Kablo Başlığı Adet 3,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, 
 AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, 

 kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırhlı kablolarda topraklama için  

 lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.’un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, 

 komple kablo başlığı.      

 b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda 
 belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı 

 ve zırhlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu 

 maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını 

 önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.      

50 32.25.2-002  35kV, 1x50s/16 mm2 YE3SV Dâhili Kablo Başlığı Adet 3,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, 
 AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, 

 kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırhlı kablolarda topraklama için  

 lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.’un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, 

 komple kablo başlığı.      

 b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda 
 belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı 

 ve zırhlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu 

 maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını 

 önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.      

51 38.2-006  51-60 kVAR  Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O) Tk 1,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen 
 her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve 

 deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu İçerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) 

 ödeme yapılacaktır.      

 b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA  

 kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (cıvata, somun,  

 rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.      

52 38.2-008  81-100 kVAR  Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O) Tk 1,000    
      

 Teknik Tarifi: a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen 
 her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve 
 deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu İçerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) 

 ödeme yapılacaktır.      
 b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA  

 kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (cıvata, somun,  

 rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.      

53 38.7.II  400V Metal Folyolu Kondansatör kVAR 160,000    
      

 Teknik Tarifi: a,b) Malzeme, Montaj: Kondansatör Teknik Şartnamesine ve Standardına uygun özelliklerde, ünitelerin bir araya 
 getirilerek bağlantılarının uygun kesitteki bakır baralarla yapılması ve bataryaların dağılması önlemek için muhafaza içine alınması, 
 bataryaların deşarj dirençlerinin malzeme ve montajı (komple), kVAR. Başına bedel olarak ödenir. Kompanzasyon panolarının 
 bedel hesabı aşağıda belirtilen tertiplere göre yapılacaktır.      

 1. Dahili Tip Sabit Kompanzasyon Panolarının Hesabı:      

 Birim Fiyat Kitabının :      

 Poz 38.1. (Sabit ve otomatik kompanzasyon pano karkası.)      

 Poz 38.2. (Grubun takım teçhizatı.)      

 Poz 38.3. (Sabit Kompanzasyon panosu için sabit teçhizat.)      

 Poz 38.4. ( A.G. kuvvet panosu ile kompanzasyon panosu NYY irtibat kablosu ve kablonun muhafaza gaz borusunun malzeme ve 

 montaj bedelleri Poz 32.12. ve Poz No 8.’e göre ayrıca ödenir.)      

 Poz 38.6. (Pano üzerine konacak ölüm tehlike işareti veya levhasının malzeme ve montaj bedeli Poz No 26. Ve Poz No 27.’ye göre 
 ayrıca ödenir.       

 Poz 38.7. (Güç kondansatör bataryaları.) Toplam bedel yukarıdaki pozların toplamı olarak hesaplanır.     

 2. Harici Tip Sabit Kompanzasyon Panolarının Hesabı :      

 Poz 38.1. (Sabit ve otomatik kompanzasyon pano karkası.)      

 Poz 38.1.Not.a. (Harici tip sabit kompanzasyon panoları için; su sızdırmazlığının, ısı yalıtım özelliğinin temini ve çatı karkasının 

 malzeme ve montajı için ayrıca m2 başına ödenecek bedel.)      

 Poz 38.2. (Grubun takım teçhizatı.)      

 Poz 38.3. (Sabit Kompanzasyon panosu için sabit teçhizat.)      

 Poz 38.4. ( A.G. kuvvet panosu ile kompanzasyon panosu NYY irtibat kablosu ve kablonun muhafaza gaz borusunun malzeme ve 
 montaj bedelleri Poz 32.12. ve Poz No 8.’e göre ayrıca ödenir.)      

 Poz 38.6. (Pano üzerine konacak ölüm tehlike işareti veya levhasının malzeme ve montaj bedeli Poz No 26. Ve Poz No 27.'ye göre 
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 ayrıca ödenir.       

 Poz 38.7. (Güç kondansatör bataryaları.) Toplam bedel yukarıdaki pozların toplamı olarak hesaplanır.     

 3. Dahili Tip Otomatik Kompanzasyon Panolarının Hesabı :      

 Poz 38.1. (Sabit ve otomatik kompanzasyon pano karkası.)      

 Poz 38.2. (Grubun takım teçhizatı.)      

 Poz 38.3. (Sabit Kompanzasyon panosu için sabit teçhizat.)      

 Poz 38.3.Not.2. (Otomatik sigorta sayısı birden fazla ise malzeme ve montaj bedeli Poz No 24.7.2.’ye göre ayrıca ödenir.)  

 Poz 38.3.Not.3. (Dahili ve harici otomatik kompanzasyon panoların otomatik gruplara ait birer sinyal lambasının malzeme ve   

 montajları poz No 25.15.'e göre ayrıca ödenir.) Poz 38.4. ( A.G. kuvvet panosu ile kompanzasyon panosu NYY irtibat kablosu ve 
 kablonun muhafaza gaz borusunun malzeme ve montaj bedelleri Poz 32.12. ve Poz No 8.’e göre ayrıca ödenir.)    

 Poz 38.5. (Otomatik kompanzasyon panosu girişine konan 3 adet bıçaklı sigortalarla özengili şalterin malzeme ve montaj bedelleri 

 Poz No 19.3. ve Poz No 25.18.’e göre ayrıca ödenir. A.G. sigortalı yük ayırıcısı kullanılması halinde bedel Poz No 25.21.’den 
 ödenecektir.)       

 Poz 38.6. (Pano üzerine konacak ölüm tehlike işareti veya levhasının malzeme ve montaj bedeli Poz No 26. Ve Poz No 27.’ye göre 

 ayrıca ödenir.       

 Poz 38.7. (Güç kondansatör bataryaları.) Toplam bedel yukarıdaki pozların toplamı olarak hesaplanır.     

 4. Harici Tip otomatik Kompanzasyon Panolarının Hesabı :      

 Poz 38.1. (Sabit ve otomatik kompanzasyon pano karkası.)      

 Poz 38.1.Not.b.l ve II (Ayrıca m2 başına sızdırmazlık bedeli ve beton bedel.)      

 Poz 38.2. (Grubun takım teçhizatı.)      

 Poz 38.3. (Otomatik Kompanzasyon panosu için sabit teçhizat.)      

 Poz 38.3.Not.1. (Harici tip otomatik kompanzasyon panolarının ilave arka kapağı mikrosvvich ve bu bölümün aydınlatma tertibatı ile 

 kapı kolu ve kilidi için pano bedeline ayrıca eklenecek bedel.) Poz 38.3.Not.2. (Otomatik sigorta sayısı birden fazla ise malzeme ve 
 montaj bedeli Poz No 24.7.2.'ye göre ayrıca ödenir.)      

 Poz 38.3.Not.3. (Dahili ve harici otomatik kompanzasyon panoların otomatik gruplara ait birer adet sinyal lambasının malzeme ve 

 montajları Poz No 25.15.’e göre ayrıca ödenir.)      

 Poz 38.4. ( A.G. kuvvet panosu ile kompanzasyon panosu NYY irtibat kablosu ve kablonun muhafaza gaz borusunun malzeme ve 

 montaj bedelleri Poz 32.12. ve Poz No 8.’e göre ayrıca ödenir.)      

 Poz 38.5. (Otomatik kompanzasyon panosu girişine konan 3 adet bıçaklı sigortalarla özengili şalterin malzeme ve montaj bedelleri 
 Poz No 19.3. ve Poz No 25.18.’e göre ayrıca ödenir. A.G. sigortalı yük ayırıcısı kullanılması halinde bedel Poz No 25.21.’den 

 ödenecektir.)       

 Poz 38.6. (Pano üzerine konacak ölüm tehlike işareti veya levhasının malzeme ve montaj bedeli Poz No 26. Ve Poz No 27.’ye göre 
 ayrıca ödenir.       

 Poz 38.7. (Güç kondansatör bataryaları.) Toplam bedel yukarıdaki pozların toplamı olarak hesaplanır.     

54 39.1-005 3x73-3x85 A  Kontaktör Adet 2,000    
      

 Teknik Tarifi: a,b) Malzeme Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun kontaktörlerin temini, pano içine montajının 
 yapılması, kontaktörün montajında kullanılan bağlantı malzemesi, vs. küçük malzeme dahil.      

55 39.1-011 3x401-3x630 A  Kontaktör Adet 2,000    
      

 Teknik Tarifi: a,b) Malzeme Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun kontaktörlerin temini, pano içine montajının 
 yapılması, kontaktörün montajında kullanılan bağlantı malzemesi, vs. küçük malzeme dahil.      

56 39.2 Reaktif Güç Kontrol Rölesi Adet 1,000    
       

 Teknik Tarifi: a,b) Malzeme Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun Reaktif Güç Rölesinin temini, montajının  

 yapılması, montajında kullanılan bağlantı malzemesi, vs. küçük malzeme dahil.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) DEMONTAJ TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) 
 
İşin Adı :      

İş Grubu:    Sayfa: 1 
      

S. 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı 

Pursantaj 
No 

 
(%)      

1 03.1.2-002/D Demontaj, ø8mm İçi Dolu Bakır Bara (0.45 kg/m) kg 10,000   
       

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Yukarıdaki Poz 3.a.’daki şartlarla.     

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 3.1.b.’deki şartlarla montajı.   

2 05.1.II/D Demontaj, Boyalı Kaynaklı Demir Direk (BAHH) kg 344,000   
       

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Yukarıdaki Poz 5.a.’daki şartlarla.     

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 5.1.b.’deki şartlarla montajı.   

3 05.6.M2/D Demontaj, Beton Direk Demontajı (II-BAHH) kg 25.510,000   
       

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Yukarıdaki poz 5.a.’daki şartlarla.     

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 5.6. ’daki şartlarla montajı.   

4 09.3.1-002/D Demontaj, SWALLOW  St-Alüminyum İletken (Beton Direğe) kg 495,000   
      

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Şebeke veya enerji nakil hattında mevcut iletkenlerin; sökme genel kurallarına uygun olarak, topbaşı, 
 branşman, sokak lambası, iletken bağlantı vs. klemenslerin sökülmesi, taşıyıcı bağların çözülmesi, iletkenlerin ; kesilmeden,  

 sürüklenmeden, eğip bükmeden sökülerek kesitlerine göre kangal hale getirilmesi, kangalların tartılması ve nakli.   

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 9.3.b.’deki şartlarla montajı.   

5 11.4-006/D Demontaj, 36 kV VHD-35 H.H. Normal Mesnet İzolatörü Adet 44,000   
       

 Teknik Tarifi: a) Sökme: İzolatörlerin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülerek kırılmaması için tedbir alınacak, direk  

 üzerindekiler direk dikili vaziyetteyken sökülecek ve tiplerine göre sınıflandırılıp demiri, somunu, rondelası, vs. ile nakledilecektir. 

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 11.4.b.’deki şartlarla montajı.   

6 11.6-001/D Demontaj, K1  (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü Adet 144,000   
       

 Teknik Tarifi: a) Sökme: İzolatörlerin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülerek kırılmaması için tedbir alınacak, direk  

 üzerindekiler direk dikili vaziyetteyken sökülecek ve tiplerine göre sınıflandırılıp demiri, somunu, rondelası, vs. ile nakledilecektir. 

 Zincir izolatörlerinin askı veya gergi tertibatı ile beraber hırdavat takımlarının sökülmesi, izolatörlerin tiplerine göre sınıflandırılarak 

 nakli.      

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 11.6.b.’deki şartlarla montajı.   

7 11.8-001/D Demontaj, Tek Gergi Tertibatı : Swallow-3/0 Tk 36,000   
       

 Teknik Tarifi: a) Sökme: İzolatörlerin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülerek kırılmaması için tedbir alınacak, direk  

 üzerindekiler direk dikili vaziyetteyken sökülecek ve tiplerine göre sınıflandırılıp demiri, somunu, rondelası, vs. ile nakledilecektir. 

 Zincir izolatörlerinin askı veya gergi tertibatı ile beraber hırdavat takımlarının sökülmesi, izolatörlerin tiplerine göre sınıflandırılarak 

 nakli.      

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 11.6.b.’deki şartlarla montajı.   

8 17.6-009/D Demontaj, 36kV,  630A,  12.5kA  Harici Tip Topraklı Ayırıcı Adet 1,000   
      

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Her cins dahili tip ayırıcının; sigortalılarda patronları, kumanda kolları ve mekanizması ile birlikte sökme 
 genel kurallarına uygun olarak sökülmesi, nakli.     

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 17.5.b.’deki şartlarla montajı   

9 17.7-008/D Demontaj, 36kV,  630A,  12.5kA  Harici Tip Sigortalı Ayırıcı Adet 1,000   
      

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Her cins dahili tip ayırıcının; sigortalılarda patronları, kumanda kolları ve mekanizması ile birlikte sökme 
 genel kurallarına uygun olarak sökülmesi, nakli.     

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 17.5.b.’deki şartlarla montajı   

10 31.1.B.a-077/D Demontaj, 36kV,  10/5A  Akım Trafosu Adet 3,000   
      

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Her gerilimde dahili ve harici tip akım transformatörlerinin irtibat kablolarından ayrılarak sökme genel 
 kurallarına uygun olarak sökülmesi, nakli.     

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 31.1.b.’deki şartlarla montajı.   

11 31.4.3-002/D Demontaj, 33/0.4-0.231kV, 40kVA  Direğe Güç Trafosu Adet 1,000   
      

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Muhtelif (6,3-36kV.) gerilimlerde bina ve açık hava tipi (direk tipi trafolar hariç) transformatörlerin irtibat 
 kablo ve baralarından ayrılarak sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve trafo üzerinde bulunan alkollü termometre, 

 hava kurutucusu, bucholz rölesi, kontaklı termometre, tekerlekleri, vs. teçhizat ile birlikte komple nakli    

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 31.6.b.’deki şartlarla montajı.   

12 31.4.3-008/D Demontaj, 33/0.4-0.231kV, 160kVA  Direğe Güç Trafosu Adet 1,000   
      

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Muhtelif (6,3-36kV.) gerilimlerde bina ve açık hava tipi (direk tipi trafolar hariç) transformatörlerin irtibat 
 kablo ve baralarından ayrılarak sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve trafo üzerinde bulunan alkollü termometre, 

 hava kurutucusu, bucholz rölesi, kontaklı termometre, tekerlekleri, vs. teçhizat ile birlikte komple nakli    

 b) Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montaj bölümü poz 31.6.b.’deki şartlarla montajı.   

13 32.1-049/D 
Demontaj, 1kV, 4x 16 mm2 NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana 

m 20,000 
  

kablo)   

      

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Duvara, direğe, toprağa ve kanala montaj edilmiş A.G. ve O.G. kabloların ve ek kutuları ile birlikte sökme 
 genel kurallarına uygun olarak sökülmesi, kabloların toplanması, kısa ise kangal yapılması, uzun ise makaraya sarılması ve nakli. 

 a,b) Kablo Kanalı Açılması ve Kapatılması : Kanaldan kablonun demontajı İçin kanalın açılması ve tekrar eski hale getirilmesi. 

 NOT : Bu kanala yeni bir kablo montajı yapıldığında kanal bedeli bir defa ödenip, mükerrer ödeme yapılmaz.   

14 32.1-084/D 
Demontaj, 1kV, 3x 95/50s mm2  NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala 

m 20,000 
  

ana kablo)   

      

 Teknik Tarifi: a) Sökme: Duvara, direğe, toprağa ve kanala montaj edilmiş A.G. ve O.G. kabloların ve ek kutuları ile birlikte sökme 
 genel kurallarına uygun olarak sökülmesi, kabloların toplanması, kısa ise kangal yapılması, uzun ise makaraya sarılması ve nakli. 

 a,b) Kablo Kanalı Açılması ve Kapatılması : Kanaldan kablonun demontajı İçin kanalın açılması ve tekrar eski hale getirilmesi. 

 NOT : Bu kanala yeni bir kablo montajı yapıldığında kanal bedeli bir defa ödenip, mükerrer ödeme yapılmaz.   
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