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TESİSAT MÜHENDİSLİ~İ UYGULAMA ŞARTNAMELERİ 

AU HELVACI 

ÖZET 

Bu tebliğde, tesisat mülıendisliği uygulama ş artnameleri kapsa
mında yer alan idari şartname ilc teknik-uygulama-şartnameleri üzerinde 
acı klamalar yapılını ş h r. Ayrı ca idari ş artnamelerde olması zorunlu 
ş artlar ile uygulama ş artnamelerinde (teknik ş artnarnede), kullanılan

uygulanan metodlar ile projelendirme eoaslarını n temel dizayn verilerinin 
önemi üzerinde durulmuı;ı tur. Bunun yaıu sı ra uygulama projelerinde, 
alı nmaın gereken önlemler ile işletmelerin ekonomikliği konusu vurgulan
maya çabşılmı..,t:ı.r. 

GİRİŞ 

insanlar, çah şma hayatı nda e• i temel ıos• i de faal meslekten 
olmak üzere değiş ik UJ meolekle uğraı;ı maktadı rlar. 

Bu mesleklerden mühendislik meoleği ise e temel meslekten biridir. 
Mühendislik mesleiii içerisinde uygulama alanı çok farklı meslek daUarı 
vı:ıırdı r. Günümüzde teknolojik seliı;ı m eler mühendiı:ılik hizmetlerinin toplum 
yaşamı nı n hemen her alanı nda yaygınlaştı ğı görülmektedir. 

Makina Mühendisliği uzmanh k dalı olan terıirıat mühendisliği son 
yı llarda pr·oje yapı m ve işletme yönünden önem kazan mıştır. 

Bir yapı nı n en mülıim uygulamaı:ıı 

donanı mı nı n nasıl yerle!J tirUeceği, hangi 
planlamada Cprojelendirmede> ve uygulamada 

iaap ettiği, tesirıat ve 
oistemin ekonomik olacağı ; 
yapı lması gerekli huı:ıuslar 

şartnamelerde ve eki dökümanlar la açı klarırnaktadı r. 

Ş artnameler; 
uygulama safhası 

uygulama öncesi ı;ı artnameler (proje ı;ı artrıameler·i) 

şartnameleri Uhaie şartnameoi> gibi değerlendirilir. 
ve 

Tesisat Mühendisliği Uygulama Şartnamelerini ayrı ca iki değişik 

grupta da incelemek mümkündür. 

Birincisi yeni yapılacak tesis ve tesisatı ar, ikinciside koruma 
(bakım) ve onarım amacı içiıı hazırlanan ı;ıartnamelerdir. 

Teoisat Mülıerıdioli!H Uygulama Şartnameleri içer·isinde teknik şartna
me kadar idari ı;ıartnamede, çok önemlidir. Çünkü idari ı;ıartnameler özet
le işin hukuki ve mali konuların detayı nı vermektedir·. 

Sözleı;ıme taslağı, ihalenin oonuçlanmaoı ndan oonra hem idari hemde 
teknik ş ar·tname kapaarnı nda yapılacak teoisin veya teoioatı n uygulanma

sı rı ı açı klamaktadı r. 
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Teknik şı artnameler ise yapılacak ış ın esası ru oluş turmaktadı r 
Makina Tesisat Mühendisliği bünyesinde çok değişik karekterli ve amaç] 
konular bulunduğundan teknik ı,>artnamelerin hepoide ayrı bir özelli 
taşı maktadı r. Tebliğ içerisinde 3 deği~,> ik fakat uygulaması en fazla ola 
konulara ait ve uluslararası standartlar.& uygun ~ar·t:name örneği Hh hr 
Teoisat, Kalorifer Tesisatı ve Soğutma Tesisatı Teknik Şartnam 

Örnekleri) ek olarak veırilmiştir. 

Teoisat Mülıendisliği uygulama şaırtnameleırinin hazı rlanmam 
ş artname verilerine göıre çizilen ve heeap raporu tanzim edilen proje le 
ile bunları n uygulanmıı"'ı ndan elde edilen sonuçlar mühendirıli 
merıleğinin toplumdaki yerine yani mesleki itibarı na bir gösterg 
olmaktadır. 

Bu gün ülkemizde gerek şartname gerekse proje hazırlarken taki: 
edilecek işlem sı rası yani yapı m projesindeki aş amalar aş ağı d 
açıklandı !h gibi 3 aşamada geırçekleştirilebilmektedir. 

- Birinci aş ama ilk etüdtür. ı:ıu ettidie projenin ve ş artnameniı 

amacı ve yapılabilirliği saptanır. Bu etüd sonunda hazırlanan rapor 
çoğu Kamu Kuruluş ları nda projenin gerçekleş tirilmesi ve finansmanı içi ı 
esas olmaktadır. 

İ kinci aş ama; Ayrı nh lı projelerin yapı lması çizilmesi v 
ş artnarnelerin hazı rlanmarn dır. 

Bu aşamada işin planlaması yla bir'lik te işin hangi yöntemle yan 
ihale usulüyle mi !rıözleı;ıme yapılarak) yoksa emanet olarak mı yapıla· 

cağı kaırar la ş h ır ı h r. 

Üçüncüsü aşamada ise uygulama için gerekli planlaır ve i~ 
proğramı hazı rlaıru r. 

Yapı m işinin uygulaması, hazırlanan iş pr·oğramı na göre yürü· 
tülür. 

Tesisal: projesinin serçeldeı,>meoindeld 3 aşamadan :ilk ikisi tama· 
men mühendis tarafı ndan üçüncü aşamadaki uygulama işi iae genelliklE 
müteahhitçe gerçekleştirilir. Burada mühendisin işlevi teknik denetim v• 
iş in yönetilmesidir. 

İ kinci aş amadaki projelendirme; bir yapı nı n 
geçilmeden önce o yapı nı n veya tesisin kullanma 
mutlaka bir projenin çizilmesini gerektirmektedir. 

inşa edilmesim 
amaçları na göre 

Tesis yada 
Projesi ile Uygulama 

yapı projeleri; plan ve kesitlerden 
(tatbikat> projelerinden meydana geliır·. 

oluşan Ava n 

Bir uygulama projesi; vaziyet planı, (durum planı) kat planı, 

görünüş ler ve kenitler ile herıap ıraporundan oluş u ır. 

Ayrı ca metıraj ve keşiflerde uygulam<!! projeuinin bir parçaoı dır. 

Terıisat uygulama 
binaları nda, endUntriyel 
rastlamak mümkUndUr·. 

projeleır·inin 

teaiolerde 
uygulanmarn na konutlarda, 
ve toplu konutlarda her 

hizmet 
zaman 



TESİSAT MÜHENDiSLİm UYGULAMALAIUVLA İJ,GİLİ ŞARTNAMELER 

İHALE DOSYASINDA BULUNAN ŞARTNAMELER ŞUNLARDlR: 

l. İhale <teklif> Şartnamesi <idari ı;ıartname) 

Z. Teknik Şartname 

3. Özel İ d ari ve Teknik Şartnameler 

4. Sözleşme Tı .. ılaih 

l. TEKLİ F ŞARTNAMESi Nİ N KAPSAMI; 

Teklif 
belirtilir. 
değişmekte 

bı.lirlenir. 

ş artnamesinin kapııamı nda, Genel İ dar i 
Bu şartlar coğrafi yer He fiziki yer 
olduğundan proje yapma kriterler·i ve 

ve Teknik Şartlar 

ve konuma göre 
durumu idarelerce 

TEKLİF ŞARTNAMESiNDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR; 

l. İHALE ŞEKLi; 

İ darece iş in özelHi!;.i.ne bağlı olarak, kap ah """rf usul u, teklif alma 
usulu veya ön yeterlik durumuna göre idarece belirlenir. Ancak 2006 
sayılı kanuna tabi Kurum ve Kuruluşlar ihale konusu işi, ilgili kanunun 
35.ci maddesine göre ihale etmek durumundadırlar. 

Burada inşaat, mekanik ve teoi9at işleri ile elektrik işleri; 

Bayı n<lı rh k ve İ skan Bakanlığı birim fiyat ve tariHerine göre, (% ••• ) 

indirim yapılarak veya özel imalat gı.rektiren işler ile birim fiyatlarda 
bulunmayan kalemler idare tarafı ndan eaptanan fiyatlar ( analide veya 
fatura bedelleri> üzerinden ihale edilir. 

Diğer bir ihale şeklide; 11. keşif tutarlı yapı tesieah. 
iş lerini sözleı;ı m eye bağh metraj ve k eş if özetinde bulunan, gerek yurt 
içi gerekse yurt dı ş ı menşeili makina ve teçhizatı n (te9isab n) sözleş mı. 

ekinde belirtilen teklif bed e Her le, 

- Veya proje ve proje kontrolluğu işlerini yüklenicinin teklif ettiği 

bedeller ile ihale edilmesidir. 

Z. İŞİN YERİ VE KONUSU; 

İşin yeri idarece belirlenir. Konusu ise projenin konumuna göre 
adlandı rı h r veya açı k lanı r. 
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3.İHALENİN YAPILACA~I YER VE ZAMAN: 

İ darece belirlenir. 

4. İSİN KEŞİF BEDELİ: 

İ şin keşif bedeli, idarece belirlenmektedir. 

"Fakat uygulamada keşif bedeli projeye uygun metraj ve keşif, 

göre çı karılmadığı ndan (ödenek durumuna göre tahmini bedel çı kaırıl 

malda) işler aüreainçle bi tirilmediği gibi ileriki yı Harada sarkmaktadı r 
?1 

Bu da projenin ekonomik olması nı engeHemekt.edir." 

5. İ HALEYE Gİ REBİ LME ŞARTLARI: 

Bu şartlarda isim özelliğine göre idarece belirlenir. Arıcak ilgil 
kanun ve yönetmeliklerde belirtilen asgari ı;ı artlarda ş unlardır. 

- Kanuni ikametgahh olması. 

- Türkiye' de tebliyat için adres göstermesi 

- Üyesi olduğu odadan belge getirmesi 

- İ mza sirküleri vermesi 

- İlgili ve kaleten iştirak ediyorsa 
buhınacak kimselerin vekaletnameleri 

istekli adı na 
ile vekaleten 

edenin noter tandildi imza sirldUeri vermeni, 

tek H n 
iş tira 

- İ darece belirlenen ve ilan metninde intenilen diğer bilgi " 
belgeler 

- Geçici teminat 

6. İliALENİN DUVURULM.I\SI CİHALEYE İSTEKLİLERİN ÇA~IRISil 

- İ lan verilip yeterlik '!larh aıranarak yapılır. 

Davet uı::ıulu ile yapı lı r. 

- İ lgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen diğer umıllerden bil 

ile yapılır. 

7. İ HALEYE Gİ REMİ YECEKLER: 

- i: hale Komiı::ıyorıunda görevli olanlar, 

- Genel Müdür, r'.enel Müdür Vardı mcı oı ve ihale konunu il 
ilgisi bulunanlar la bunları n dahil oldukları ortaklı klar 

- 2531 ı:ıayı h kanun kapsamı na girenler, 
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8- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

- Geçici teminıııh n miktııır1 , keşif bedelinin asgari % 3' ii veya 

i~ in özelliğine görE> idare<:!<> bE>lir lenir. 

GE-çici v<~yııı kesin teminat olarak kabul 

Devlet ihale Kanunuı:><:la belirlenen <teminat mektubu, 
gibi> in yınetlerdir. 

- TeminaU!!tr1 n teıdim yeri, idarece belirlenir. 

9. TEKLİ FLERİ N HAZI RLANMASI: 

A- İ C ZARF: 

edilecek değerler, 

nakit para, tahvil. 

Örneğine uygun teklif mektubunu kapsıııyacakh r. Bu teklif 

mektubu yüklenici firmaıu n ihale şekline göre, indirim <tenzilat> veya 

arh rma gibi !% .•.• ) olarak olabHeceiH gibi birim fiyatlan gösteren bir 
Usl:e olarakta verilebilir. 

B- DIŞ Z.ARF: 

Bum .. m içine 
Bunlarda; 

a) İç zarf 

ihale 

bl Davet mektubu (davetiyeli iıı>lerde) 

konulur. 

c) Üye olunan odadan Uan veya davetiye tarihinden sonra ah n

mı ııı aicH kayıt belgeleri 

d) İ ııı bitirme be lg.,. leri (yapılacak işin özeliiğine göre idareler-ce 

duyuruda belirlenir.) 

e) Noter 'taadikli imza aiırld.ileri He vekaietname 

g) Orta.kh k olması halinde noter tıuıdikli ortaldı k giriıııim beyan

namesi ve eki ortakhk sözleşmesi 

h) İ stek U ad :ı. na dilzenlenmi!'l iş yeri belgesi 

il i:.,.ı.tıı özeiliğine göre idarece i"tenil"n proje ve pıro9es raporu, 

w ekımik t<'<ıiaatlar için kataloglar ile garanti belgeleri ve 
kalite bel.;g.,l.eri 

10. TEKLİ F SAHİ Bİ TARAFINDAN AÇIKLAMA İ STJEMİ : 

Teklif ~>ahip leri, projelerde, 'li' artnamelerd<> ve diğer evraldarda 
noksııın, ıımla1,n lmaz veya tereddütiii hususları gördükleri taktirde idarece 

tanzim olunan ihale dm•yaaı nda herhangi bir gün belirtilmemiş se idareye 

müracatları nı en geç tekliflerinin açılma tarihinden 7 gün öncesine 
ll<a.dar ymu h olarak yapabile<:!<>klerdir. 
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U. İDARECE İHALE E'JRAliUNDA DE~İŞİKLİK YAPILMASI: 

İ chıı.rel' tekli.fleri.n veıriliış giin.ündeın. @n ge~ 7 gün önc~oin.e kadar 

ihale evreıkı nda di.izeltme, deği:;ıikHk ve :Havel<'ır yapabilir ve bunu ayrı 

bir yazı He yaı:n iıım di.izeltme ve değişiidildeır, iııl:eldHere bHdi<•!.Hıc. 

İ dare uygun gördüğünde d üzeitme ve Havelerira teklif hazı rlemmaın nda 

gözönünde tutulması için tekUUerin verilmesini uygun bir siire 

erteleyebilir. 

12. TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

belirlenir. Ancak posta ile gönderilen istekli 

mektublar:ı. nda gecikme dikkate ah nmaz 

13. TEKLİFLERİN KABUL EDİLME ŞARTLARI: 

TekliHer-in reddini geı:-<>ktiren haller "" diğ<>!!' lııuauslaır ile kabulu 

idarece beliırl<>nir. 

lA. TEKLİFLERİN DE~ERLENDİRİLMESİ: 

:i: dare, ihaleyi yapıp yapmamalkta ve uygun bedelin tesbitinde 

serbe9ttir. Ah nan teklifl<>rde, ilk te.,ia maliyeti, işletme masnııUan. , 

ekonomildilk, işletme kolayb k ve üstünlükl<>ri, otomatik kontrol, teknoloji 
ve teeieat gibi konulan Mltün halinde değerlendirerek en uygun teklifi 
belirlemekte idare serb<'stUr. Birden fazla uygun ve eı;ı it teklif olması 

halinde bu teklif sahipl<>rinden kendi tekliflerinden daha düşük olmak 
üzere yeniden teklif ah nabHir. 

nuıualararımı ih•ıılelere iliş kin' teklifierin değerlem:.liril.meainde 

ülke sanayi ve teknolojisi, Türk mühendis ve teknik elemanı nı n hizmet 
v<>rebilmeai ve diğer teşvik edici ummrlaır da gözardı. ed:Umemelidir. 

Bun1.m içinde lO Nisan 1995 tadh ve 1!!721 sayı h Resmi Gazete • de 

yayı. nlaııum 95/9342 sayı h BKK ile 6 Ocak l9fl9 tar.ihli Reami Gazete' de 
yayınlanan !H/l23l7 !'layı h BKK'larında belirlenen şartlar ile benzer 

mevzuat:ı. da dikkate abııak gerekir" 

15. İ HALENİN ONAYI: 

İ hale Komisyonu tar ah ndan ah nan ihaleye iliş kin kararlar 
yetkili makamlarca onaylanır veya iptal edilir. 

Onaylanan ihale kararları i.izerin" ihale yapılana (v<>ya vekilinel 

imza ah nma k "uretiyle bl.ldirUiı:- veya iade H taahütlü m<>ktupla tebligat 
adresine postalanır. İptal edilen ihalelerde, özel gerekçeleriyle 

ist<>kliler·e bildi!:'ilil:'. 
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16. TAIRAFLARIN YETKISI VE SÖZLEŞME YAPILMASI: 

a) hıtekli, teklifi verdikten sonra idarece belirlenen herhangi 

özel bir ?art yoksa teklifini geri alamaz. 

bl Istekliye ihale kararı, tebliğ edildikten soııu·a gelip sözleerne 
yapmazsa {ldarece belirlenen sürede) geçıcı teminah irat kaydedilir. 

Idare böyle bir durumda sözleşmeyi ihaleye giren diğer isteklilerden biri 

ile yapabilir veya ihale yenilenir. 

17. KESIN TEMINAT 

a) Kesin teminatın miktarı, idarece herhangi biır miktar veya %'si 

beUırtil.memieEe ihale bedelinin % 6' sı nisbetindedir. 

b) Keşfin ve sözleşmenin dı~ıında kalmış fakat yap1lması ihaleden 
sonıra kararlaş hrılmıı;ı iş ler le, değiş k en fiyat esasına göre ihale edilmie 
işlerde kesin teminat, artan iş ve/veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel 
orıımında artıır:ıhr. 

18. VERGI,RESIM,HARÇ ve MASIRAFLAR: 

Ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün ifaınna ait her türlü vergi, 
resim, harçlar ve prim gibi tüm maaraflar müteahhide (yükleniciye) 

aittir. 

19. IHTILAFLAIUN Hl\LLI: 

Idarece belü·leniır. 

20. lllALE EVRAKININ LISTESI: 

Idlarece belirlenen bilgi ve belgelerin dışında Tesisat 
Mühendisliği, uygulama e artnameleri kapaamındaki işlerle ilgili olaırak 

müteahhitlikçe de işin özelliğine göre gerekli görülen belgelerde ek 
olarak verilebilir. 

21. IHALE ŞARTNAMESINDE YER ALMAYAN DIGER HUSUSLAR: 

Işin; yap:ım ve teknolojisi, idari, mali ve teknik uygulamada 
kaırşıüaı;ıılan sorunlar, standartıara uygunluk, malzeme, makina ve 
techizat He teai.eahn kapasite ve kullanım özelliğini açıklayan belgeler 
de idarece istenebilir. Yukarıda yeralmayan hususlar, bu madde de 
belirtiimemişıse ihale dosyası kapsamındaki özel idari ve teknik 
şartnamelerde ve sözleşme taslağında (detayh bir ııekilde açıklanarak) 

idarece belirlenir. 
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ÖZEL IDARI ŞARTNAME ÖRNE~I 

l- IHALE KAPSAMINDA YAPILACAK IŞLER: 

Müteahhit, teknik esaslan ve kriterleri belirlenen teııisat işini 

projelendirerek, tesisatını ve mekanik montajını gerçekle,..Urecektir. 

2- ALTERNATIF TEKLIF VERILMESI 

Müteahhit, teknik esasları ve kriterleri belirlenen sisteme göre 

tesisatın sistemini bozmadan prmıeei belirleyen teaisat ve mekanik 
ekipman için alternatif projeye dayalı alternatif teklif verebilecektir. 
Alternatif teklif verilmesi halinde; 

a) Ihale dosyasında yer alan av an projedeki teııis birimlerinin 

işleri ve kapasitesi esas alınacaktır. Projenin ayr·ıntıları hakkında 

bilgi verilecektir. Teeisata ait mimari projeleri, genel yerleşimi, 

planları ve her sistemin uygulama detayları ve keşifleri verilecektir. 

b) Ihaleye esas keşif bedeli aşılmamak kaıydıyl" alternatif keşif 

özeti verilecektir. Alternatif keşif özeti ihale müteahhidinin üzerinde 

kalmaıu halinde imzalanacak sözleşmenin eki olacak br. Alternatif teklife 

ait alternatif keş H hazırlanırken dikkate alınacak hususlar ı;ıunlardır: 

1- Tesieat keşiHerinde, alternatif teklifin gereği olarak 
metajlarda değişiklik yapılmayacaktır. Ihale dosyasındaki keı;ıif 

cetvellerinde gösterilen kalemler dıı;ıında bir tesisat kaleminin teklif 

edilmesi halinde öncelilde Bayındırlık ve Iskan Bakanbğı ve Iller 

Bankası gibi bb-im fiyat listeleri yayınlayarı Kuruluş ların bir· im 

fiyatları kullanılacak, bunlarda da bulunmaması halinde benzer iş için 
uygulanan diğer Resmi Kuruluşların birim fiyatları kuUanılaeaktır. 

Resmi birim fiyatını teklif edecektir. Teklif analizlerde Bayındırlık ve 
I skan Bakanlığı' nın malzeme rayiçleri esas alınacaktır veya ilgili 

odalardan tasdildi faturalar üzerinden ödeme yapılabilecektir. 

2- Tesisin bünyesine girecek lesisat malzemelerine ait keı;ıiflerde, 

alternatif teklifin gereği olarak ci.hazın cins, güç ve kapasitesinde ve 
ihale dosyaınndaki k eş if cetvelinde gösterilen mak tu birim fiyatlarda 

değişiklik yapılabilecektir .. Değişik birim fiyat teklif edilmesi halinde, 
birim fiyatının analizi verilecek veya Bayındırlık Iskan Bakanlıih ve 
diğer Resmi Kuruluşların benzer iı;ı kalemlerine atıf yapılacaktır. Ihale 
dosyasındaki keşif cetvellerinde gösterilmeyen bir cinazın teklif edilmesi 
halinde öncelikle Resmi Kuruluşların birim Hyah kullanılacak bu 

mümkün olmuyor-sa müteahhit, analizini vermek suretiyle birim fiyatını 

teklif edecektir. 

3- BIRIM FIYATLAR 

3.L Teaiaat işlerinde teklif bedel, Bayındırlık ve hıkan 

Bakanhğı birim fiyatian olacak, maktu birim Hyat listelerinde olmayan 

bir fiyata ihtiyaç duyuı.n,sı halinde bu fiyatın analize day"h detayları 

da teklif ekinde gösterilecektir. 
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3. 2. Malzeme ve cihaz nakliyesi 
formüllere göre işlem yapılacaktır. 

icin, birim 

3. 3. Mekanik-elektronik-laboratuvar gibi teeisat 
birim fiyatları yoksa, birim Hyatlaruu ve tutarlarını 

belirleyeceklerdir"' 

fiyatlaniald 

kalemlerinin 
müteahhitler 

3.11. Teklif fiyat ve bedeller, yeterli detayda projeye dayah 
metraj ve keşif özetleri ile birlikte verilecek, ayrıca her malzeme veya 
cihazın teklif birim fiyatlan açıkça belirtilmiş olacaktır. 

3.5. Tesisat kalemleri için, Bayındırlık ve I skan Bakanlığı, Iller 
Bankası, TEK gibi Resmi Kurumlar tarafından yayınlanan birim fiyatlar 
eeae olacak, 86/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre fiyat 
farkı uygulanacak ve bu kalemiere teklif mektubunda belirlenen tenzilat 
yüzdesi gözönüne alınarak indirim yapılacaktır. 

3.6. Nakliye ödenmesi Bayındırlık ve hıkıım Bakanlığı şartnamele-

rine göre yapılacaktır. Nakliyeye tabii malzeme 
yılın fiyatları ile hesaplanarak yeni birim 
olunacak ve bu fiyatlar kullanılacaktır. 

için ihalenin yapıldığı 

fiyatı tutanağı tanzim 

3. 7. Yurt içinde imal veya temin edilecek tesisatla ilgili kalemler, 
müteahhitir-ı uygulama yılı itibariyle geçerli olarak vermiş olduğu 

sözleşme teklif birim fiyatları veya keşif fiyatları değerlendirilecek; 

ayrıca bu kalemleıre, ödeme planlarının gerçekleştir-ilmiş olması halinde, 
uygulama yıhnda geçerli olan Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca 

belirlenen eaaalara göre fiyat farkı ödenecektir. 

4- KABUL VE GARANTI ŞARJLARI VE KESINTILERI 

al Garanti taahhüdü imzalanmaın, !idarece belirtilen süreeel 

bl Garanti için kesinti yapılması, <idarece belirtilir l 

cl Garanti ıçın kesin teminat haricinde teminat mektubu alınması, 

yöntemlerinden biri uygulanır. 

5- ÖDEME 

A- Yurt Içinde Imal veya Temin Edilecek Malzeme, Gihaz ve 
Maldnalar Için; 

V Montaja hazır halde imal edilmiş ve iş yerine getirilmiş olması 

halinde ihzarat bedeli olarak teklif birim bedelinin % eo i veya birim 
fiyatlarda ihrazat için belirtilen oran kadar ödenecektir. 

2> 
ödenecektir. 

Montaj bitirildiğinde de kalan miktar veya yüzdesi 

B- Yurt Dışında Temin Edilecek Malzeme ve Gihazlar ile Tesiaat 
Kalemleri Için Akreditif Ilgili Idarece Açılacaktır. 
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Uygulamada genellikle akreditif; 

'% 20 sipariş ınrasında 

% 50 ithal ekipmanların yüklenmesi ve evraklarının beyanında 

% 20 ithal ekipmanıann şantiyeye tesliminde 

% lO montajda olarak 

belirlenmektedir. 

C- Teaisat Malzemeleri; Bayıncbrlık ve !akan Bakanlığı Genel 
Şartname Hükümlerine göre ödenecektir. Ihrazat halinde yine şartname 

hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

6- IŞLETMEYE ALMA 

Müteahhit, geçıcı kabulden sonra tesisin çalışmasını kendi 
personeli ile sağlayacak, l:ıu arada teaiste çalışacak olan işveren Kurum 
veya iıııveren personelini de yetiştirecektir. Bu işler ile ilgili tüm 
maliyetler teklif bedel içine dahildir. Işletme denemesi ve işletme için 
gerekecek enerji bedeli ve diğer masrafların tahaHi sözleşmede 

belirlenecektir. 

soğutma 

dökümü 

1- TESHl.II.T IŞLETME GIDERI 

Önerilen teeieat sisteminin <özellikle buharh sistem, klima ve 
teııieatları gibi) gerektireceği tahmini günlük işletme gideri 
d~ <işçilik malzeme, enerji ve.) teklif mektubunda açıkça 

belirtilmiş olacaktır. 

8- DI~ER ŞARTLAR 
Bu maddede, özelliği olan teaisat işlerinin, işletme ve montajı Ue 

ilgili teknik kurallar ve diğer hususları idarece belirlenir. 
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SÖZLEŞME TASLA~I 

1- İŞİN KEŞİF TUTARI, İHALE BEDELİ VE KESİN TEMİNAT 

İ hale dosyası ndaki bilgiler esa" alınır. 

2- SÖZLEŞ ME EKLERİ 
ihale evrakları ve diğer dökümanlardan oluşur. 

3- İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ, GECİKME HALİNDE ALıNACAK 
CEZALAR: 

İ darece belirtilir. Ayrı ca gecikme halinde ah na cak cezalar ihale 

mevzuatı ndaki miktar olabileceği gibi özellik arzeden teaisat işleri için 
özel ş artlarla birlikte ceza oranı da idarece ihale do9yaaı nda belirlenir . 

.11- İ Ş İ N KONTROLU, MÜI!ENDİ Sİ N GÖREV VE YETKİ LERİ 

İ darece Belirtilir. Bu madde de görevli mühendis, iş sahibi adı na 
aözleşmeyi uygulayan, yürüten ve kontrol eden if,'J sahibinin if,'Jyerindeki 
temsilcisidir. İ ı;ı in sözlef,'J me ve eki olan ş artnamelere uygun olarak 
yürütülmesınden if,'J sahibine karı;ı ı sorumludur. 

İ darece belir-tileceği gibi :iı> sahibi, tesisa h n veya montaıjın 
belirli bir proğrama göre yürtittilmesini ister. 

6- TEKNİK PERSONEL: 

İ f,'J in özelliğine göre gerekli miktarda idarece belirtilir. 

7- UYGUN VASIFTA OLMAYAN MALZEMELER 

Stam:lartlara ve ı;ı artnamelere uygun olmayan malzemeler, gizli 

kui:ıurda.n kaynaklanan hususlar ve diğer ı;ıartlar, teknik f,'Ja.rtna.mesine ve 
birim fiyat tariHerine uygun olması gerekmektedir. Akıü taktirde ceza 
iş le mi uygulanır. 

S- VERGİ VE FİVATLARIN DE~İŞMESİ 

Müteahhit, gerek "'"'s taahhüt süresi içinde, g<>relme mücbir' 
s<>beblerden dolayı uzah lan süre içinde "Taahhüdün tamamen ifası na 

kadar" vergiler<> zam yapılması veya yeni v<>rgiler ve resimler konulmaın , 
fiyatları n yükselmesi, taf,'Jı ma V<' işçi ücretlerinin artıniisı gibi sebeplere 
dayanarak fazla para v<>rilmesi veya eUre uzatımı isteğinde bulunamaz. 
Ancak, ilgili mevzuati uyarı nca heHaplanacak katma değer vergirıi idarece 
müteahhide ödenir. Ancak !lB/l3Hll na yı h "Kamu Sektörüne dahil. idR.relerin 
ihaleHi yapılını '!' ve yapılacak işlerde ih"J" usul ve şekill<'rine giire fiyat 
farkı hegabı nda uygulanacak erıarılar" dahilinde uygulama yapı h r. Teklif 
fiyab He yapılacak olan özel ekipman fiyatları na eşdeğer JElayı ndı rh k 

Bakanlığı Poz no'su artışına göre uygulama Y"'ınhr. Farkh bir durum 
soz konusu ise sözleş med e ayrı ca b<>lirh>nir. İ s tekliler teklif verirken 

ef,'Jdeğer Poz no'sunu kendileri ön<>receklerdir. 
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9- HAKEDIŞLER VE ÖDEMELER 

A- Hakedişler: 

Müteahhitlikçe (taşeron dahil> yapdan işleri ilizara b 
karşıılamak üzere periyodik olarak yapılacak ödemeleri kapsar~ 

Müteahhitlin isteği üzerine hakediş raporları Bayındırlık If;lleri Genel 
Şartnamesinin 39. maddesine göre tanzim edilir. Idarenin onay tarihinden 
itibaren idarece belirtilen zaman içinde ödenir. 

B- Avans Verilmesi: 

Yer teslimi yapıldıktan ve iş proğramı onıımdıktan sonra 
müteahhidin yazılı isteği üzerine ayın miktar veya % 25 fazlası kadar 
banka teminat mektubu veya Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz 
tahviller k ıı.rı;ıılığında, 

a) Santlyenin kurulmaııı, lüzumlu makina ve teçhizahn nakli, 

b) Birim fiyatlarda yer alan ve işin kısa ııürede tamamlanmasını 

gerektiren imalat kalemleri He boru gibi mühim ihzarat malzemesinin 
teminir 

c) Taahhüdün ifası için gerekli makina teçhizat, malzeme ve 
cinazlaırın satın alınması ve tesisat malzemelerinin sipaıri~e bağlanmaııı 

gibi işler için gerekli giderleri karşılamak üzere ihale bedelinin 
%20'sine kadar avans verilir. Miiteahhit, avanıı alınması için idaıreye 

yapacağı yazıh müracaatında avıımsın yukarıdaki amaca uygun olaırak 

kuilarulacağını, bu avamn tahsis edeceği huımslara ait '"iktar ve 
tutarları ve Ha tarihlerini bildirmesi ve avans hükümled.ne uıracağuu 

taahhüt edecektir. Müteahhit, aldığı bu avansı bildirdiği yerle•·e 
sarfettiğini gösteren fatura ve benzeri muteber belgeleri en kı.s" 

zamanda idareye verecektir. 

10- YAPI SIRASINDA KAZA OLURSA: 

Müteahhit "Yapı Işlerinde I!;'çi Sağlıih ve Iı;ı Güvenli!fıi Tüzüğü~ 

.hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

U- IŞÇILERIN DE~ IŞ TIRILMESI: 

I dare tarahndan değiş tirilmesi istenen 
işçiler, tebligatla müteahhide bildirilir ve 
değiş tirilir. 

teknik personel ve 
müteahhit tarafından 

12- IŞÇILERIN HAKLARI VE MALZEME BEDELLERI: 

Müteahhit; iı;ıçilerin hakediı;ıini muntazam olarak ödeyecektir. 
Ayrıca yapımda kullanılan malzeme bedelleri ile zamanında ödenmeyen 
iı;ıçi alacakları için Bayındıdık Iı;ıleri Genel Şartnamesinin 33.maddeai 
uygulanır. 

13- VERGI RESIM VE HI\RÇLI\RIN SÖZLEŞME GIDERLERININ KIMIN 
TARAFINDAN ÖDENEcEai: 

Idarece Belirtilir. 
"Ancak genel teamül müteahhiUikçe ka.rşüanmaktadıır." 
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14- SÜRE UZATIMI 'II'EREBİ LECEK HALLER VE ŞARTLAR: 

15- TEMİNAT SÜRESİ: 

Geçici ve kesin kabul aıraın ndaki teminat siiıreı:ıi 12 aydı ır. Bu siiıre 

geçici kabulün itibar edildiği gün başlar. Özel imalatlar ve işler için bu 

siire idarece daha fazla olabilir. 

16- MÜTEAHHİ Dİ N IUıtıUNİ KONUTU: 

İl:uıtl" evrakında belirtilmesi zorunlu olduğu gibi değişikliklerinde 
hemen idareye bHdü·Hml'!ı:ıi gerekmektl'!dir. 

17- YAPININ i: LK MUı'WENESİ: 

İ şin' bi tirilmesi la.zı m gel<>n günde Kontrolluk veya idarenin tayin 
edeceği meı:ımrlar tarafı ndan mahııılinde tetkik edilerek o günkü durumu 
tutanak!" tl'!abit edilir. İ ş kabule hı.,:ı r değilse, eksik ve kuı:mrlu iş leri 
gösteren tutan i'! k idarece yiH<leniciye bildirilir. 

11'1-- i-1UAYENEDE GÖRÜLECEK NOKSANLiKLAR: 

İ hale şartları na aykırı hususlar bulunduğu taktirde, müteahhit 

tutanakla belirtilen süre Içinde i;ı i tamamlamaya mecburdur. Tamamlamazsa 
cezai işlem uygul .. ın r. 

19- VAKTİNDEN EVVEL TESLİM: 

İ ş in taıııhhüt edilen günden önce bitirilm<>si hrnlinde idare geçici 
kabul işlemini uygulayacak tl r. Teminıııt sUresi bu suretle yapılan geçici 
ki'!buHin itibar edildiği tarihten itibaren başllllr. 

20- GEÇİCİ KABUL: 

Miiteahlütin işin bittiğini "'" kabule hazır olduğunu idareye 
yazı h ol,._rak bildirilmesi talebi üzerine Bay ı n dı rh k İ şleri Genel 
·şi'!rtni'!mesinin .llL mi'! d desine göre işlem yapı h r. 

21- GEÇİCİ İŞGAL: 

İ !lin bitmiş üniteleri idarenin i"teği üzer·ine geçici kabul ii 
kapsııı_ma- mak ;ıa.rh yla müteahhitle birlikte yapılacak tutanakla idareye 
teslim edilir. 

22- İLK MUAYENE VE GEÇİGİ KABULÜN SONUCU: 

Bir tuti'!nakla müteahhide bildirilir. 

23- YAPININ MUHAFAZASI: 

Kesin kabul yapı h ncaya kadar yapı ı .. n tesis veya tesisat 
iş lerinin iyi bir halde bullmdurulmı..m mütei'!hhide aittir. 

24- KE!Ü N KABUL: 

Geçici. klllbulün itl.bııır edildiği günden başlayarak temini'!t aiireı'linin 
dolmaın nı ti'!kiben mUteahhidin yazı h isteği Uzerine Bayındı rh k İ şleri 
Genel Şartnamesiıün ılfl. ml'lddeı:ıine göre işlem yapı h r. 
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25- KESIN HESAPLAR: . 
Müteahhit kesin hesapların zamanında tamamlanmaeuu teminen 

ış ın 9Üresince hazıJrlamnası için gereldi elemarn :iş başında buh.ındurmak 

ve her kalem te~Jiııatın tamamlanmaınnı takiben kontrolla birlikt<" 
heeaplannı hııuı:ırlatarak tetkik için i dareye vermekle yükümliidür. Utma! 
edilmiş, ancak analiz ve hesapları kı:mtrollukça teebit edilen miktaırın 11: 

95 • i hakedlişo lere dahil edilebilir. 

26- IŞ SAHASININ TEMIZLENMESI: 
İşin tamamlanmainndan sonra işyerini temizlemelde müte5J1hit 

yükümlüdür·. 

27- TAAHHÜDÜN YAPILMASI HALI: 
İdarece belirtilir. 

28- IHTILAFLARIN HALI: 
İdın·ece belirtilir. 

29- KESIN TEMINAnN GERI VERILMESI: 

hükümlerine uygun Taahhüdün aözleı;ı me ve 
getirildiğinde, müteahhit e 
kapsar. 

kesin teminatın geri ödenmesi 

30- DI~ER HUSUSLAR: 

biçimde 
şarHaruu 

Sözleşmenin feshi, aı:üaşmazhkların çözümü, sözleşmenin devri, 
sözleşmenin tasfiyesi, kesilecek cezalar, sigorta zorunluluğu, fiyatıarnı 

artmaın veya azalması ve uygulama projelerinin yapılm5sl gibi maddeleri 
de bu böliiimde detayh bir şekilde sözleşmeye yazıhr. 

31. SÖZU:ŞM:ENIN IMZALANMASI: 
İd.arece belirtilir. 
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TEK.Nİ K SARTNAME ÖRNEGİ 

Teaiı:ıat i!;ileri için genellikle Hgili standarUaır-a uygun olacak ~ekilde 
seçim yapı h ır-. Yapılacak ıı;ıın özelliğine göre (makina tesisa.t 
mi.ihendi9Hği projeleri hesaplama ve düzenleme esaslan dahilinde Sı hlu 
tesisat, lk alorifer tesisa h, klima ve havalandırma tesisa h soğutma tesi

satı, hastane teaüıab, doğalgaz tesisıııtı gibi işler için) coğrafi yer ve 
fiziki şarHıu:-a göre idarece belirlenir. ' 

1- GENEL ESASLAR 

l.l. KAPSAM: 

Makina Teaimııt Projelerinde yer alacak bina veya yapı. He ilgili 
Makina Mühendisliği hizmetleır-i ve kapsadığı tesisat uygulama alanları 

ş unlaırd:ı. r. 
Ll.l.SHIHI TESİSAT !Sağh k Tesi.,ah) 

Bu kapsam içeriı"ıiırıde; 

- Temiz su tes i., ah (Soğuk ve Sı cak) 

- Hidrofor tesisatı 

- Kirli ve pio su tesisah 

- Mutfak ve çamaııı rhane tesisatı 

- Foseptik projesi 

- Gaz teı:ıisab (doğal gaz, LPG gibi! 

- Merkezi bası nçh hava tesisa h, va kum tesisatı, azot peroksit tesi
eat.ı ve oi{aijen tesisatı .. 

- Güneş enerjili a:ı. cak ım tesisa h 

Yüzme havuzu Hltrasyon tesioatı 

Ll.2. ISITMA TESİSATI PROJELERİ 

- KaioırHer tesiaah 

- Brülör tesisah (ın vı ve/veya gazl 

- Kat kalorUeri tesisatı 

Yer 

- Merkezi (uzaktan) ısı tma teoisab 

- Kızgın su ve buhar teoioah 

- ha yah t.ı m projeoi 
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l.1.3.HAVALANDIRMA VE KLİMA ÜKLİMLENDİRME> TESİSATI 

- !Havalandırma tesisatı 

- Klima Uklimlendirme) tesisatı 

l.l.4.SO~UTMA TESİSATI 

- Soğutma yükü hesapları ve raporu 

Soğutma. cihaziarı hesapları ve seçimi 

- Otomatik kontrol tesisatı 

1. l. 5. Dİ ~ER TESİ SI\T PROJELERi: 

- Asansör mekanik tesisah 

- Yapı ve tesislerin diğer mekanik ve her türlü ı ın donanı mı 

tesisa h . 

Ll. 6. UYGULAMA PROJELERİ Nİ N KONTROLLUK Hİ ZMETİ 

Bir yapı <n n onaylanını ş projesine v" teknik kurallara uygun 
olarak yapı hp yapı lma dı ğı nı n incelenmesi ve deneUenm.,si kontroHukça 
(kontrol mühendislerince) yapılır. Bu aş ama da ihale teknik o;ı artnamesine 
ve projesine göre yapılan işin uygunluğunun kontrolu ile birim fiyat tari
felerindeki şartları n <ıağlanı p sağlanmadığı na da bakılır. 

Ayr:ı ca, ilgili ata ndartlara uygunluğu da incelenir. 



2.TESISAT PROJELERI HESAP VE DÜZENLEME ESASLAR 

2.l.IHIIHI TESISAT PROJESI 
Bina içi ınhhi tesisatı üç ana gruba ayıırabiliriz. Bunlar; borular, 

akı!Ji organları (mualuk ve vanalar vs.) ve sağhk gereçledir. (araba, 
ktivet, du'!;'! gibi> 

ı:;uıhi tesiaat projeleri kapsamında yer alan tesisatların teknik 
!Ji<ıırtnameleri çok detaylı olduğundan bu bildiri kapsammda özet önemli ve 
kritik durumlar ile uygulama alanı en fazla olan tesisatlara değinilmiştir. 

Her biri ayrı özellikte olduklarından konu başlıkları olarak ınralanmıştır. 

TEMIZ SU TESISATı HESAP KURALLAlU 

TS 1258 ' e göre yap ılır , 
normları uygulanır; 

bulunmaırıım hususlarda ilgili DIN 

Boru çapları hesabı 
Basınç kayıpları hesabı 

Hidrofor tesisatı ve tankın seçimi önemlidir. 
* Banyosuz konutlar 60 ltikişi-gün 
* Duşlu konuH"r BO U/kişi-gün 
* KüvetH konutlar 100 ltikişi-gün 
* Diğer konutlar UgHi standarttan seçilmelidir 

BINALARDA TEMIZ SU TESIS KURALLARI 

TS 828' deki kurallarada uyulmalıchr. 
Yerleştirme kuralları: 

Tesisattaki temizsuyun korunması 
* Su sayaçları genellikle yapı içinde 

girişine yakın duvarlarda, don 
korunmuş bir yere yerleş tirilmeUdir. 

ve olabildiğince yapının 

tehlikesine kar!;lı tam 

* Bütün temiz au tesisatı soğuğa ve dona kar'!;'lı tam olarak 
korunmuş olmalıdır. 

* Temiz su tesisah, dııı duvarların içinden ve yüzeylerinden 
geçirilmemelidir. Soğuğa ve dona karşı yeterli kadar 
korunamadığı taktirde tesisatın yalıtılmaaı gibi özel çözümlere 
baıı vurulmalıdır. 

* Soğuksu tesisatı suyun ısınmaması için hacıdardan, sıcakau ve 
ısıtma tesisatından yeteri kadar uzaklarda yerleş Hı:-ilmelidir. 

" Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz olacaktır. 
" Sıcak ve soğuk suyun birarada bulundukları hallerde, aıcaksu 

her zaman sola gelecek ş ekilde düzenlenmelidir. 
* Tesiaat, ilgili mühendisin onayı alınmadan kiriş, kolon, 

duvar gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilemez. 
* Tesisat boruları, zorunlu olmadıkça dw duvarlardan 

geçmemelidir. Dııı duvar içinden geçme halinde duvarın dış 

yüzü ile boru arasındaki kısmın ısı geçirgenlik direnci TS 
825' deki değerde olmalıdır. 
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KONUTLARDA lU RLI ve PIS SU ile YA~MUR SULARI 
HESAP VE TESİS KURALLARI 

TS 826 ve 827'ye uygun olmalıdır. 
Pis su boru çapları tayini 
Yağmur ını yu bo~u IÇ'!apları. tayini, önemlidir .. 
Kirli ve pia au tesisatı donmaya ve yüksek sıcaklığa kar~ı 

korunmu~ olmalıdır.Dı~ duvarların iç yüzeyine veya bu 
yerleş tirilen tesieat duvar ın dışı yüzeyinden en az 
bulunmalıdır. 

duvarların ıçıne 

24 cm açıklıkta 

Kirli ve pis au boruları, donmaya karşı korunmuş yerlere 
yerle!ll:irilmeli, boruların tamamı yapı içine döşenmeli, ancak sıcaklığın 

O"C altına düşmediği yerlerde ve lüzumlu hallerde dıllJarıdan geçirilme-
Udir. 

Banyo, duıı ve mutfaklarda kirli suların ve zemin yıkama 

sularının aHimaaını sağlayacak su akıntı yerlerinin bulunması lazımdır. 
Kirli ve pis su tesisahnda, arzu edilmeyen koku ve gazların 

atılmasını sağlamak üzere havalandırma düzeni yapılmalıdır. 
Bacalar ve konut havalandırma hacaları kirli ve pie au 

tesisatının havalanclırırılmasuıda kullanılmamalıdır 

H<ıvalandırma boruları çatıdaki muhtemel kar kalınlığını geçecek 
!:'ekilde olmalıdır. 

Çatı teras ııeklinde ve kullanılır bir yer ise havalandırma borusu 
teras yüzeyinden erı az 1.5 m yukarıya uzanmahdır. 

- Yağmur suyu genelde kirli au vaafında olmakla birlikte diğer 

kirli ve pie ımlarla birlikte atılmamalıdır. 
- Yağmur suyu borusu çapı 100 mm'den küçük olmamalıdır 

BANYO 

Bir banyo planlaması yapılırken banyoda yeralan aııağıdaki bi
rimler ve bunlara ilişkin aııağıda yeralan görüııler gözönünde tutulmalı

dır. 

Bu konuda üç seçenek vardır. 
* Kendinden rezervuar-h 
* Basınçlı hela yıkayıcılt 
* Rezervuar-h 
a) Kendinden rezervuar !.ı WC pahalıdır. 

b) Basınçlı hela yıkaywılı WC rıirı ise bazı sakıncaları vardır. 
c) Önerimiz, toplu rezervuar lı WC kullanılmasıdır. WC nin 

arkasırıda kalan duvarda rezervuar olacağı için duvarın bu 
bölümünde pencere, radyatör ve olmayacaktır. 

Banyoda bulunarı bir diğer eleman YIKIINMA BIRIMI'dir. Bu konuda 
aıı ağıdaki seçenekler olabilir. 

a > Yerde sadece bir adet süzgeç olması yeterli fakat basit bir 
çözümdür. 

b, Duıı teknesi, 
cl Barıyolara büyük küvet konulması oldukça yaygındır. Küvet ise 

su sıçramasını önlemek veya kirli çamaşırları deterjanlı suya 
basmak için kullanılmaktadır. 
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d) Oturmalı kilvet son zamanlarda oldukça kullaralan bir tesisat 
kalemi olmuştur. Çünkü, "yerde süzgeç'ten daha moderndir, 
ietenilirse içinde "duşo alınabilir", ıçıne "çamaı;nr 

baınlaı.bilir", ıçıne "otu,.ulabilir" ve kilvet olduğu halde 
büyük kilvetten daha az yer kaplar. 
Tüm bu avantajlarından ötürü önerimiz hanyolara "oturmalı 

küvet" lwnulmaındır. 
Barıyoda bundan başka LAVABO, AYNA, ETAJER takımı bulun

maktadır. 

Ilanyoda bulunan bir bıııı;ıka gereç ÇI'\MAŞ IR HAKIMASI'dır. 
Anoak, günümüzde tı>.m otomatik çamaı;nr makinalarıı.ı:u.n yaygın

laşması ve bu makinalar-nı da sabit olmaları nedeniyle banyoda. çamaı;nr 

makinası için bir yer ayrılması zorunlu hale gelmiştir. Çamaşır 

makinaııı için bir <ııoak, bir soğuk su hattı çekilmeli, uçlarına rekorlu 
çamaııı.r musluğu takılmah, ayrıca, kirli su 
içinde d uracağı pieııu çıkışı bu·akılmalı<hr. 

hortumunun devamlı olarak 

Banyolarda SU ISITMA ÜNITESI' rıe 
amaçla doğalgazh ı;ıofben veya LPG'li şofben 

yer ayrılmalıdır. Bu 
kullanıla bilir, a yrı.ca., 

şofberıler BACA' ya mümkün olduğunca yakın olmalıdır. 
Banyoda dmiarın bir böHimüni.i PENCERE kaplamaktadır. Bir 

bölümünde ise RAOYATÖR vardır. Özellilde radyatör yeri planlamada 
unutulmamalıdır. lik si halde rezervuar, termoaHon, ayna vs He çakı.ş a
bileceği düş ünülmelidir. 

Ilanyoda uygun bir yerde SÜZGEÇ olmalıdır. Süzgeçin ayak 
altında olmaması gözönünde hıtulmalıdır. 

KüveUn önüne genellikle BANYO PERDESI konulmaktadır. Btm un 
yeri projede belirlenmeli, perde askısı olan borunun duvara bağlandığı 

yerlerde radyatör pencere vb. olıııaı:hği kontr·ol edilmelidir. 
Eanyolara çamaı;oı" makinası He birlikte yavaı;ı yavaş ÇAMAŞIR 

KURUTMA MAKINASI girmektedir. Eğer mi.imktin ise bunun için de bir yer 
a yırılmahdır. 

Temizlik malzemelerini koymak için TEMIZLIK MALZEME DEPOSU 
yeri banyo projelendirmesl. ıııraınnda düı;ılinülmelidir. 

BANYO IÇIN KONTROL-LISTESI 

BArlYO için Kontrol-Listesi 
ı< Tüm ünite ve cihadarın yerleş tirilm.-si 
* Birbirleri ile çalnşma olup olmadığının kontrol edilmesi 
ı< Tamirat için oihazların girip çıkması.nın mümkün olup olmadığı 

* TliVALIH TAŞ 1: 

" Kendinden rezer-vuarh 
* Basuıçh he la yıkayıcı' h 
" Rezervuarh 

" Yıkanma Birimi 
" Yerde süzgeç 
" Duş teknesi 
" Büyük k\lvet 
" Oturmah küve t 
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* Su untma Ünitesi 
ı> Şofben, Termosifon 

" l,avabo, ayna etajeır 

" Çamaı;nr makinaın 

* Çamaşır kurutma Unitesi 
ı> Süzgeç 

* Pencere 
" RadyaHir 

" Baca 
ı> Baıırıyo perdesi 

" Temizlik malzemesi depmıu 

* Kirli çamaşır dolabı 

" llavluhık, bornoz askısı 

" Günlük su Depmm 

TUVJ\LET 

Konut içindeki, dıı;ı kapıya yakın ve mi.,afirler için düşüniilmüşı 

olan WC mahalline alaturka tuvalet taşı. konulma"ı adet haline gelmiştir. 

Bu mahale J\LJ\TURKI\ TUVI\LET T/\ŞI, LJ\VABO, AYNA ve ETAJER 
yerleş Urilmekl:edi r _ 

WC için KONTROL LISTESI 

* Rezervuar yeri uygun mu! 
* Pencer·e açılıyor mu! 

MUTFAK ve TESISJ\TI 

KonııU.~rda 

mutfaklardır _ 
banyo gibi önemli bir diğer ıslak mekandaı 

Mutfak donanımı. koordinasyon boyutları TS .11256' da belirlenmiş tir. 

Bu standartta mutfaklarda yer alacak techizat He cihaz ve makinaların 

uyum sağlanması içln gerekli ölçüler ver·ilmektedir. 

Konutların yanı sıra hastane, fabrika, otel ve lokamta gibi 

büyük tesislerde yemek hazırlama ve pi.., irme olar-ak ayrıca bir mutfak 

tesisa h ve bunlar için yeterli alanı ayırmak gerekir. 

Hizmet verilen kiş i ııayıınna göre mu U ak ve yardı.mcı bölümleri n 

alanı ile gereldi olan cihazlar idarece belirlenmekle birlikte MMO 

yayınlar·ı ile birim fiyat tariHerindeki açıklamaların teknik ş artnamelere 

yap1lması. yeterli olmaktadır_ 

Mutfaklarda piı;ıirme biriminde yakıt olarak havagazı ve doğalgaz 

az yerlerde mevcuttur. Bu amaçla, çoğunlukla, LPG kullanılmakta<hr. 

Pişirme birimi olarak, yine yaygın bir biçimde, alt kısmında fırın, üst 
kısmında ocaklar olan FIRIN/OCI\K üniteleri kullanılmaktadır. Bu 

ünitelerin listünde DI\VLUMBI\Z bulunmaktadır. 

i\ yrıca, davhımbaz ve ocak BJ\CII.' ya yakın olarak 

yerleı;ı tkilmelidir. 

Mutfakta yıkama birimindeki EVIYE'nin tek gözlU/çift gözlii ve 
damlalıkh/damlahkınz tipleri olabilir. Normal koşullarda bir mutfak 

için önerimiz, tek gözlü, damlalıklı eviye kullaııılmasıdır. 
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Günilmüzde hazır mutfak tezgah ve dolapları 

oldukça yaygınlaı;ımışt:uc. Bu nedenle ölçülendirmede 
iliş kin standartıara da mümkün olduğunca uyulmalıdır. 

kullanılması 

l:mı dolaplara 

Mutfaklıo.rda bulunan bir diğer ci haz BUZDOLBI 'dır. Buzdolabı, 

civarında un kaynağı olmaması istenen bir geıreçtir. Bu nedenle 
ocaktan ve miimkiin olduğı.mca, radyatörden uzağa yerleştirilmelidir. 

Mutfak planılamaeı.nda RADYATÖR yeri de gözönün@' a!ı.nm5l:u:h.r- ~ 
Buzdolabı, tezgah, dolap, pencere, balkon kapısı derken kalorifer 
tesisatı projesi sırasında nııdyatöre uygun bir yer bulunmamaktadır. 

Eviyenin yaıunda kirli suyun akhğı düşey bir PUl SU 

KOLON'unun variıih unutulmamalıdır. Bu kolon çoğunlukla eviyeye 
yakın dışı duvarda bulunduğundan köşede meydana getireceği yakla!;lık 

lOxlO cm ölçüetindeki çılnnb tiim tezgah ve dolap yerleşimini 

etkilemektedir. 
Mutfaklarımıza yeni yeni girmeye başlayan ve yeni inşa 

edilecek yapıların ekonomik ömrü sırasında mutfaklarda yer alması 

ihtimali yüksek olan kolayhk gereçlerinden biri de BULAŞIK 

MAKINASI 'dır. Bu nedenle projelendirme sırasında bu gereç için de bir 
yer düşünülmeU ve bulunacağı yere elektrik prizi, soğuk su ve pis su 
hattının çekilmesi Bağlanmalıdır. 

MUTFAK için KONTROL-LISTESI 
TeBielerde) 

KONUTLAR: 
* Ocak (doğalgaz, Havagazı, LPG> 
* Davlumba.z; aspiratörlü 

" Baca 

<Konutlarda ve 

* Eviye * Tek gözlü 
" Damlalıldı 

* Çif gözlü 

* Buzdolabı 
* Tezgah, dolap 
" Bulaı;ıık maldnaaı 

* Radyatör 
* Pis su kolonu 
* LPG tüpü, çöp kovaaı, au kipi/bidonu 
" Tüm ünite ve cihazlar yerleşmesi 

" DamlahkBız 

* Buzdolabı-ocak arasındaki yeterli meaafenin olması 
" Davlumbazın bacaya yakınlığı 
" Pia su kolonunun yeri, 

ENDÜSTRİYEL TESİSLER: 
* Buharlı tencereler 
" Yemek piş .irme ocağı 
* Izgaralar, hrınlar, fritöz 
" Soğutma dolapları 

" Bulaşık yıkama makinaları 

* Yıkama teknikleri 
«· Çöp öğütme makinası 

SICAK SU HAZIRUWICILAR 
- Boyler 

Boyler TS 736' ya uygun aeçilmelidir. 
- Şofbenler ve termoaifonlar 

nı 615 ile TS 733' e uygun seçilmelidir. 
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HIDROFORL.I\R 

Suyun baınnçh olarak dağıtılması için kullanılan cihaz olup 
tankı ve pompıuu ile üzerindeki otomatik kontrol cihazlarını ahrkeırıı 

teknik şartlara ve ekonomik olanını tercih etmek lazımdır. 
Hidroforlar; TS 1911 ile DJN ~Bl0 11 a uygun Eıeçilrnelidir~ HidK"'Ofor 

malzeme,.inin eeçimide çok önemlidir. Bu da ilgili standartlara. uygun 
olmalıdır. 

Hesaplama eaaıüaınnda ise her binaya göre farkh hacimlerde 

olduğu için proje kriterleri, idarece verilmelidir. 
KuUarulacak suyun sert euı olması durumunda su yu muş atma 

cihazıarı kulla.nılmahdır. 

Hidr<ıfor teeisah gürültülü çalıştığından 

olmaktadır. Ger·ek hidrofor gerekse gürültiilü 
tesüıatta ses yahtmu yapılınalıdır. 

""" yahhını da önemli 
çalış an diğer "ıhlu 

PIS SU AlUTMA TESISATI: 

Ülkemizde 
k;~zanmış br. 

zamanlarda çevre temizliği büyük önem 

Çevre sağlJtğl. açıs.ından pis su ve kana.lizasyon eistemlerin.e 1 

ekonomik olduğundan paket tip arıtma tes.üıah yaphrılmahdır. !leçmi ve 
projelendirme kurallarına ait kriterler idarece verilir. 

Yangın 

Belediyelerin ve 
ş artnameler dir. 

YANGINDAN KORUNMA TESISATI 

tesisatının ta.sarımında ""'"'" ahnacak 
itfaiye birimlerinin hazırlandıkları 

Ayrıca Içişleri Bakanlığı Sivil 

proje kriterleri 
yönetmelikler ve 
Savunma Genel 

Müdürlüğü yayınlarında da yararlanılınaktadır. Fakat ülkemizde derli 
toplu ve uluelararaın atandartl<H'a uygun yangın yönetmeliği ilk defa 

Istanbul Biiyük ş ehir Belediyesi Itfaiye Müdüdüğiince Doç. Dr.Abdurrah
man KILIÇ' ın editörlüğünde yayınlanmıştır. 

Yangın teeiııaUarı yağmurlama ve kimyasal aöndüırme sistem
lerinden oluşmaktadır. Ya/?;murlama sistemi tasarımında, merkezi su 

sistemi yapıhrken yangından korunmayada hizmet verecek şekilde 

yapümahdı.r. Proje kriterleri HgHi yönetmeliklerden binanın konumuna 

göre seçilmelidir. 
Önemli elemanları; yangın eprinkleri, muslukları ve hortumları 

ve yangın dolaplarıdır. Bunların yerleş tirilmesiyle ilgili kuraUar 

"yangından korunma yönetmelikleıri" ile Bayındırhk ve Iskan Bakanlığı" 

birim fiyatlarında açıklanmıştır. Teknik !lartnamede de bu kuralları 

maddeler halinde belir·tmek yeterli olmaktadır. 

YÜZME HI\VUZLAIU TESIS/HI 
Yüzme havuzları sağlık ve spor tesislerinde olup çok çeşitli 

ş ekiileri v ar<:hr. 
Olimpik havuzlar-la ilgili tasarım bilgileri ; Yiizm"' ve Su Topu 

Federaııyonlıııruun belirlediği esa,la.rııı uygun Beçilmelidir. 
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GÜNEŞLI SU lSITICILARI 
Bu tür teeieat ülkemizde daha çok güney bölgemizde kullanü

maktadır. 

Güneşıli eu ıeıbcılarunn teknik şartları 

eeaeları TS 3817' ye uygun olmalıdır. 

ve projelendirme 

TS standardında olmayan kom.ılarda ise 

birim fiyat ta•·Hleri """'"' alınarak sistemdeki 
parçaları teknik şartnarnede idarece belirlenir. 

ÇJ\MAŞIRHl\NE TESHli\TI 

MMO yay:mları ile 
cillazlar ve diğer 

Çamaşırhane tesisatı lnınıldukları tesisin özelliiderine göre 
boyutlandınhr. BoyuUandırma ve diğer proje kriterleri idarece belir
lenir. 

1\ncak ayıralan alan.ın % 60' ı çamaşıırlık % 40 iee ütü, dikiş 

ve düzenleme için ayrılması uygundur. 
Çamaşırhanelerde haftada 5-6 gün 

süresine göre hesaplanır. Cihaz kullanım 

pr·ojede belirlenir. 

ÇJ\111\ŞIRHflNE IÇIN KONTROL LISTESI 

ve 8 saatigün çahı;ıma 

alanları idarece mimari 

" Çamaşır yıkama makinaları (J'esise uygun kapasitede) 
* Ça.maşı.ır sıkma makinaları ( " " n ) 

" Çamaş ı.r kurutma makinaları ( " 
* Çamaı;nr kurutma odaları 
* Prea ütii makinası 

" Silindir üHi makinaları 
" Ça.maş ır !<ayna tma kazanları 
* Islak ve kuru çamaşu· makinala 

n .. j 

olmaktadır. Bunlarla ilgili teknik şartname verileri ve 
esasları birim fiyat tariflerine uygun olmalıdır.i\ncak cihazıarın 

yerleş tirilmesinde yapımcı firmaların, ölçülerini de dikkate almak 
gerekir. 

Ki\NALIZASYON VE FOSEPTIK PROJESI 

Temiz ve kokusuz bir ortamda yaşayabilmek için çevre sağlığı 
tesislerine ger·ek vardır. Buda k analizasyon veya foseptikle 
mümkündür.Kom.ıUardan veya endüstriyel tesislerden kirli ve pia 
ahkınılann kanalizaayonla deş arj edilebilmesi için Iller Bankasınca 

hazırlanan "!{analizasyon Işlerinin Planlaması ve Projelerinin 
Hazırlanmaınna ait TaHmatname " kuralları uygulanır. 

Foseptik projesi ise; şehir kanalizaayon şebekesinin bulunma
dığı veya lwt durumunun uygun olmadığı mahallerde uygulanır. 

Bununla ilgili esaıılarda ise Sağlık Bakanlığınca 19 Mart 1971 tarihin
de yayınlanan Yönetmelik hükümleri yada Belediyelerce hazırlanan 

hükümlere uygun sistemler seçilir ve uygulanır. 
Uygulama projesinde; foseptik yapılacak 

bilgiler, yapılabileceği yer, bağlantı durumu 
fmıeptik hacmi belirtilir. 
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MERKEZI BJ\SINÇLI HAVA TE!HSATI, VAKlJM TESISATI, 
AZOT P~:ROltsiT ve Ol!JHJEN TESISATI 

Bu tür t<"siaier, haııtaneler ba~?ta olmak ih:ere aağbkla. ilgili 
birimler ve tur:i.atik oteUer·de uygulama alan.ı l:ıulmaktadı_r. 

Bu teaitae:t:larla te kınLik ~ artname bilgileri ı> bir.inli fiyat 
tariHerine uygun ol.-.bHecef\l gibi kullanılacak Uıütenin veya kullana-· 
cak yetkilinin iateğirıe de olabUmektedir. Kullanılamık ünite veya 

Imilanacak yetidlinin isteideri "Özel Teknik Şartarımelerde"idaırece 
belirtilir. Uygulamada bu teaialedn projelendir:Hmeairıde bb- doktor ile 

birlikte çahı;Hnak çok yararlı sonuçlar v<ermiı;ıUr. 

Gl'l.Z TE!HSATI 

LPG tesisah. kuUam.l-Ülkemiı<de bugün ağırhkh 
maktadır. Yalun ı<amana kada ır bazı 

makta iken aırtıJk önemini yitirmiş tir~ 
Son y.ı.Uarda hava kidiliğide 

hemde :ııntmada kuUaıulmaktadıır. 
yapmaıran doğalgaz hem mutfakta 

I .. PG terııieıatı doğalgazın 

uygulıımmaktadıır. Burada önemli 
Diğer kullanılan aygıtlar ırada 

uygun olarak aluımaıhdı.r. 

olmadığı endüstriyel ınutfaklarda 

olan boru çapının doğru seçimidir. 
cinadar iae birim fiyat tariflerine 

Hıııvaga'n t<>sl.satı ise TS ll76' ıra uygun ıraınlmahdır. 
Doğalgaz projelerinde de TS 6565 !Gaz Dağıtım Şebekel<>rinde 

flaınnç Kaıyıplarunn ıı .. saplarmıaınl ve T!l 7363 !Doğalgaz-Bina Iç 
Tesisab Projelendirme ve Uygulama Kurallar·ı) MMO ıraırınları oları MMO 
133,MMO 1115 ve MMO 150 nolu ıraıruılannda açı.klarıarı esaslara uygun 
projelemUriHr ve tesiaatın montaj ı yapılır. 

'"Doğalgaz p,·ojeler-inin uygulaıma alanı yeni olduğm:ıdan bu 
pırojele<"iırı yap1.muu uzımuılaşmış mühend.üılerin yapmaaı veya 

kontrollukta bulunma•n edilir.'" 
İlgUi standa•'tlar ve yayınlarda konu çok det.ayh bir ı;ıekilde 

açıkla.ırıdığındaın burada aadı>ce öz kaynaklarat atıf yllpılmı!' tır. 

Doğalgaz tesiaahnda kullanılan 1aıtma cilıazlarnun geçimi çok 

önemli bb- hmıuatur,Aksi takdirde insan hayatı ve mal kaybı gibi 

tehlikeli aonuçlar ortaıra çıkar. 

Kll.LORIFER TEIH!li\TX PROJELENDIRME VE YERLEŞTIRME KURALLAlU 

TB 21611 ile TB 2192'ye uygun olmahdır. Ilgili idarelerde bu 
standartla<"a gör·e uyguiam,.kta ve kontrol etUrmektedir. 

* Ka.zan dairesinin kapılarından biri doğrudan doğruıra 

kesinlikle bina d1şına ve dışanya açılmahdıı:-. 

W· hntıcdar, olabildiği kadar nl.şaiz (oyukauzl duvar önl<'·rine, 

ıwncere altlarına, açık duvar önlerine yerden en az .110 mm 
uzaklıkta olacak biçimde yede!'tiırilmelidiır. 

MPrkezi si,.temU ısıblma"ı düş Unülen yapılar·da miımu·i proje 

aşamasında birtakun önlemlerin alınması lazımdır. 
Öncelikle her mahaılde uygını radyatör yeri olup olmadığı ve 

tesisat kolonlarının nerelerden geçeceği mima.r ve maldna mühendisi ile 

birlikte etüd edilmelidir. 
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Çok kath y<~pdarda, tesiaat ka.h veya bodrum kah yapılması 

uygulamada büyi.ik kolaylık sağlayacaktır. 
Konutlarda hava tüpHniin lwnulacağı, havalık borularnun 

rahatça dolaş,acai'!ı, cok katlılarda gerektiğinde genleı;ıme deposunun 

lwnulacaih biır çah arasının varlığı ve yeterliliği etüd edilmelidir. 
Toplu konutlarda, dengeli bir dağılım için un merkezinin 

Ayrıca, un merkezinin arazinin en düşük kotlu veya en yüksek 
kotlu yer'ine konulmas:uun ilk yatırım maliyeti ve işletme kolaylıkları 

balumından avantajları ve dezavantajları vardır. Bu avantajlar, 
ayruea en yüksek konuhm kotu ve un merkezinin kotu ile de yakından 
ilgilidir. 

O nedenle, tüm bu konulard<>ki seçeneklerin daha Vaziyet Planı 
aşamlltınnda mima.r ve makina mühendisi arasında tarh!Jılarak kararlaı;ı

hrılmaaı gerekmektedir. 
hn merkezinin veya çok katlı konutun bodrum katında 

yap:ıJ.a.e<•.k ka?.an dairesinin baca ölçüleri de önemlidir. Her kazan için 
bi!" baca olma<lı ?.orunluluğu nedeni ile binanın yaklaşık ısı ihtiyacı ve 
dolayunyla ka.ç kazan gerekeceği, bu kazanlara hangi ölçüleri de 
projelendinııe aş ama.ınnda bilinmelidir. 

Iıutma santraUarunn ve tesislerin düzenleme kuralları TS 
1257ye baca ve kanallarmda TS 2165 He T!l 2167'ye uygun olması için 
teknik :ııa•·tııameye kesin hüküm konulmalıdır. 

!U\LORIFER TE!HSII.TI IÇIN KONTROL LISTESI 

* Mahallerde uygun radyatör yerlerinin! 
ıt· Çok katlılarda lesisat katı/bodrum kat var mı! 

* Havalık borularının dolaş acağı veya imbisat deposu için çatı 

ar anı uygun. mu! 
* ls.ı ırm::·r·kezinin yeri uygun mu! 
" Bacalar uygun mu! 
" hn merkezinin boyuHan. yeterlimi! 
" Ka,an uygun oeçilmi!l mi! 
* Pomınıtlar ve k<ı.zan otomatik kontrol cillazları yeterlimi! 

Dl~ER HllTMA TE!HBATI PROJELERI 

Kat kıdoriferi teııieatı, uzaktan ııııtma teeüıatı, buhar teeiııatı, 

yeır kaioırHeri teııieah, soba ile ısıtma gibi teaisatlar idarenin isteğine 

gike projelendü·iUr. Bu tesisatların "projelendirme kurallarına" uygun 
yapılması yeterli sonuç vermektedir. 

Kızgın eu ve buha.r teeiBaUarının eantrı.ı ve 
düzenleme kurallart TS 2736, T!'l 2796 ve TS 2796'ya uygun 

BİNALII.RDA UH YfiLIHM KURALLARI 

teBielerinin 
yapılmalıdır. 

TS 825 He Iın Yalıtım Yönetmeliği kurel ve esaslarına uygun 

oimaiıdır .. 
HH VALITIM PROJELERİNDE: 
" Yapı bileşenlerinin minimum ısı geçirgenlik dir·ençleri 
« Perıcere-<:h'i' duvar ortalama un geçirme kabıayıları 

" Kazan dah·esine iliş kin ölçüler 

" Tip kontri.ikeiyonlara 
dikkat etmek gerekir. 
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* Bin@run. dıtıı yU~~yirııirıı oırhneuu.. :un 'keıybun da e.yn~. oıı:~aın.da 

artııracak tır e 

* Binrn. içinde- ısııtdı:ın hnc:!tr!:darın ya.n yan~ V@-'f8. u~t üet.e "'l®Jr'-

leştiırilmeflli :un kaybını rn.r.alh.r~ 

-w Bliyük p~nc~r® y€h!!eyl@'ıri .ıı:aı kaybuu. 
p<!-nCei:'@:i~r-.in dı.'Ş (.h.ııvarll!ll.rtn ®~H:!ec~ 

doğruduw.~ e 

-tt- flac.rnJ.5ır dışı dUVftlf'dııi: yer ehrHtmeıhd:tr·e 

çoğııılhr·. 

birim:!" 
l!:öııe odııılıu·da 

olması. daha 

ım P@'hcerel~r 4ll.ydı.nlatmanın serekUrdif&lnôen bUyük hııh.ıılımuıılıdır., 

W J\B.px pencer€:? d~.~ırıd.f:>r.iınden :ıı.sı. k.&yıplarıı.nı a2a.H:m.m.k için Hçıla.ırıı 

kanat miktarı. ~f~aH.:ılmal:uhr. 

w Dt..i2 çHtdaırda giiıneışıin etkhd.nıi 8.EaH:mak için ya.htım tw.ba"k.wJ.arıt 

ta~.ıyıcı. piağuıı i.b:eri.nde tHi~Un.tUmeH.d.ir~ 

Dı~ dluvaır!aı.ırın iç-ind~ yet· &lan hatd~ kir!~~ ]~nto ve kolon gibi 
beton(:'llrmıe elrn.mrnnJf:'iırın yalıhm:ıı. ye:unhruuı.ıı ıtorunlu d~ğih:Ur. Aınıcakr beton 
perdeler yrnht:ü.ncakh .. ır. 

lttaloriferli binf!lla.r·da kn~8n daiır~let".inln bir.hwi binea içine~ di~er.l 

bine~. dıı;ııına açılf:f!c.mk en am iki kap1aıı. btd.unaceı.khiL 

Htı-r H5Urııtft.n ayrı. biır (hHrıan b.'lcrH~·ı ohH.~fil:k~ birden fa~l& ka~an h~r 

n® sebte'pl~ oh.i!rga ohnuı. ftynı hllicaya. bn~lanmayfl:cakhr. 
NOT: Bu rn·oje.l@'r.hı hrn~ıırlf:ll:nrrHun.nıda dn.h6!. @km·ıomi.k. bi.r yeı..hhmın 

yapıl.mh:iJ.me1-'lli için makina vnühe1ı1d:hd. ile mimaırırıı birlikte ç.mh~~na.sı yRraırlı 

olur~ 

Havalandırnuı Vi(? iklim"i.endirm~ OtHmrn.) 't~nineııh id~r~nin i~t:~ğine 

göre yapılır~ Anca.k bu projelıeırin ynp:tmı v~ y{!!>rle~Hır:ilm~~.i.nth~ TB 31ı!19~ 'f~ 

3420 v~ TS 5995tdeki ~H'i!rU~r v~ ch:~ğrerlf"r etHU'Il ah.runed.ıdır~ 

ııor.unıA Tl':!lİ!li\TI 
Soğutma t~a~(oa.t:ı kiiçU'k v~ bi.lyUk i~h~tme]1Pt'd'i.l!' idnr~~C@' v~ıril@'n 

değ~rlere göre prt·dele-ın:diriHr. UyV!;u.lı:unul':.nınd.ffl. v~ i~i'l"!tilm@airıı<t:h~· birim [iyat 

hıı.ırifleri UW! aeçi.len clhaı:~ın k-5ıtnloğun:d5ı.n ynr81.rl.sınıhr-. 

Soğutma tenhuı.tı projeleri TS 11955 (soğuk dEpocuhıktl.ll. uı;oğutmfı 

tıe9i.t=H.9.h. proj! -eaoı.slflrı) ~ nffl ~öre lu•ıııP.ırleuıtn:81] ıdır~ 1\.nc.rtk ci.h5t! ~eçiml<e'r:llnd@l 

y.rnp:ımcı Hır·maların teknik biJgi.lt?rinden dil:!' Y6!"tırl.ıı.:n.mak l6! .. ır.ımd.:t.ır~ 

1\SANSÖR TESi!li\Tl 
i:l••l<Odiyd<'dn ;mıu· yön,tme!lkl<>ri !5 "" dalılll yllkeel< l<:<lıth bin<lllarda 

asanaör te~.ia:irııi reor·o.nlu k.l! 1mi1Jd:nriır . 

.lhu:nuııör.1(!rin proj:~l~nd.i.rHmeıd, t~11ie V@ bak:ıı.m; TS 1012 ile TS 
2168~«! U'fB'i!.Ul olmrık f!orundad.ır~ 

OTOMI'\.TİK KO!HROL n:si!li\Tl 
OtomsıHk kontrol h"'nioah tiim tenii"H1.t proj~leırind~ k:t.ııBrH.'1:tld.ığ:t.ndnn 

ayır:ıı. bi.ır ~~kHd~ t~k.ni.k ~H''l!rt:nt'lm~ hrumrlrıımn;k doğru d~i;Hdir~ Ha:n~i 'ti'E.'ni.rHı't 

proj~ei haı~ırlanııyor1:1a v~ya uygtd5ıru.yorl!Ht. o t~s:ıı:eat proj~ai lk.ap9&mı.nda. 

de-ğerleındirilmeıUd.i.r. 

u:s.İfli\T MÜ!!F:NDilliAöi UYGUL!\1111 ı;JI\IHN!\MRLERİ 
Çok gf'lniş V@ kMfHH'imh olduRund6.n bugünkü uıy~ulam"{'Jı. fn.zlr.l.h.~ı 

di:kkeıt aluın.rak Sıhhıı. T~Pai.Bö.'tp 'RtilorH.er t'@'aiaah V@ Soğutma T~<EıirHııtı. 

Projeie- ri T<'lmll< ~""t"""'" iir·neld<'rl Ek l, Ek ı v"' ISk 3 oı. .. rak 
hııı>ıırlrnnııuıohr. Diğerl<>rine 11H iikmek t<'lmilt !' artnameler ilgili l'lt&nd,.rUar 
va bildiri ekiml" <ll't;oyh bir Hate h;,Uml" vı>rH"ıı iu•yıı"k y"ymlııır vı. 

bıııı;ı "'" dökilmanl""" giir"' l>a,.ı.ıchmabilir. 



EK 1 

SHJHI TESISAT PROJELERININ HAZIRLANMJ\SI 
ILE ILGILI TEKNIK ŞARTNAME ÖRNE~İ 

LO. ÖN PROJE: 

ı. ı. 

LLL 

Ll.Z. 

1.1.3. 

1.1.4. 

Ll.6. 

LL7. 

1.2. 

L2.I. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.3. 

l.3.L 

1.3.2. 

L 3. 

L.t. 

L4.1. 

1.4.2. 

1.5. 

1.5.1. 

L6. 

Aşağulald konulan etüd ve ihtiva 
Etüd neticesi bulunacak teaisatla 
projesinde iş areHenecek tir. 

TEMIZ SUl: 

eden bir rapor verilecektir. 
ilgili mahaller mimari ön 

Temini (şehir şebekesi, kuyu, menba v•ı. debi ve basınç) 

Depolama 

Baıunç temini <lıidrofor, su kulesi, üst depolama va.) 

Tasfiye ve filitreei 

Boru ş ebekeai 

Yangın teaisi Oiidrant, apring, dolap va.) 

Bahçe sulama 

PUl SU: 

Dnhili pis su şebekesi nesiaat bacaları, havalandırma) 

Har·ici pis eu ı;ı ebekeai 

Pis 9Uyun uzaklaı;ı hrılmaın ( kanalizaayon, fosseptik, sızdırma, 

klorlarnal 

Dahili ve harici yağmur suyu şebekesi 

SIGAK SU: 

Hazu"lmnş şekilleri !merkezi, mahalli, mevziil 

lın kaynağı ve devresi (buhar, kaynar su, sıcak su) 

Sıcak '"' şebekesi (tevzi ve sirkülasyon ı;ıekli) 

BUHAR: 

Hazırlanışı ve cinsi <alçak, yüksek basınç) 

Sarf yerleri ve şebekesi 

DO~A.LGAZ -HI\ V /\GAZ I-LPG: 

Sarf yerleri ve ı;ıebekesi 

ÇAMJ\ŞIRHANE: 

Sistemin etüdU 

1.1. MUTFAK VE OFISLER: 

Sistem, mahal ve irtibat bakımından etüdü 
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1.8. 

1. S.l. 

1.8.3. 

1.8.4. 

ı. 9. 

SOÖUKHJWA DEPOSU: 

Buz imalah 

Yiyecek muhafazası. 

Kan ve ilaç muhafazası 

Ölü ıımhafazası (depoları, malml ve cinsleri hakkında bilgi) 

ÇÖP YAKMA FIRINI: 

Mahalli baca ile irtibah. 

1.10. STEIULIZASYON VE AMELIYATHANE: 

1.10.1. Sistemin izahı (merkezi. mevzii) 

1.10.2. Enerji cinsi ve kaırnaih 

Lll. DEZENFEKSIYON: 

1.12. ÖZEL TESISLER: 

Sistem ve malıalleri (merkezi, oksijen, basınçlı hava, va kum tesisa h> 

1.13. ELEKTRIK: 

1.13.1. Elektriğin cinsi (1\G-DG gibi) 

L 13. 2. Elektriğin voltajı <220-380 gibil 

ı. 13. 3. Kullanma ııaaıtleri 

2.0. KESIN PROJE: 

2.1. RAPOR: 

2.1.1. 

2.1.2. 

Kesin proje raporu aı;ı ağıdaki hususları ihtiva edecektir. 

Ön pr·oje raporunda yapılan değişiklikler hakkında açıklama veri

lecektir. 

Ön proje raporunda aynen veya tııdilen mutabakata varılan 
hususlarda kat' i hesaplara esas olmak üzere aşağıdaki hesaplar 

yapılacaktır. 

Temiz su ve miktarı 

Temiz su depo adet ve hacimleri 

Hidrofor kapasitesi 

Su tasfiye ve filitre kapasitesi 

Yangın hidroforu 

Fosseptik ebadı 

Sıcak su miktarı 

Boyl<•r adet ve kapasitesi 
Takribi kazan al.aıu hesabı 

Çamaı;ıırhane cihazlar·ı cins, adet ve kapasitesi 
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2.2. 

2. 2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

3.0. 

3.1. 

3.Ll. 

3. ı. 2. 

3.1.3. 

3. ı. 4. 

3.1.5. 

3.2. 

3. 2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.5. 

3.2.6. 

3.2.7. 

3.2.8. 

PROJELER: 

Temiz au teaiaatı 
Ana tevzi boruları ve kolonlar 
Soğuk su kullaırnlan bütün cihazlar ve ııebekeye bağlantıları 
Yangın teeiaatı. ve dolap yerle!r'i 

!hcak su tesisatı 
[hcak su ve sirkUlasyon a.na tevzi boruları ve fKolonlar 
Kazan, boyler ve bağlantıları 

Buhar ve kondens tesisatı 

Buhar ana tevzi boruları ve kolonları 
Buhar kullanan bütün cihazlar 
Kondens ana toplama boruları ve tulumbalar 

Mutfak ve çamaıı ıırhane cihazıarı 

TATBIKAT PROJESI: 

RAPOR: 
Gerek ön projeainde ve gerekae kesin projedeki hesapları ihtiva 
eden ayrınhh bir rapor hazırlanacakhr. Bu rapor aııağıdaki hu

•msları da kapsayacaktır. 

Binaya tatbik edilen sistem 

Tadil ve tashill edilen lıeaaplar 

Soğuk su, sıcak su ve sirkülasyon boruları hesapları 

Pik ve büz boruları lıeaapian 

Buhar ve kondens boru hesapları 

PROJELER: 

l/50 ölçekli kat planları: Sılılıi tesisata ait bütün cinaziarı ve 
boruları ihtiva edecektir. 

Teeisat bakımından birbirinden farklı katlar ayrı ayrı hazırla

nacaktır. 

l/50 ölçekli çatı arası planı: 

borularını ihtiva edecektir. 
Su deposunun ve ana tevzi 

l/50 ölçekli kolon şeması: Tesisattaki bUtUn cihazıarı ihtiva 
edecektir. 

Planlarda mevcut bii tü n boruların üstlerine çapları yazılacaktır. 

Pıro~eler üzerinde diğer tesisata ait hacim ve alan iııgal eden 
cihazlar da ince olarak çizilecek tir. 

Tesisatta mevcut bütün 
güçleri yazılacaktır. 

elektrik sarfeden cillazların yanına 

Sdıhi tesisaUan doğan ve betonarınede görünecek edecek değişik

likler, betonarme projelerine işlenecektir. (delik ve döııeme kotu 

düııürUlmesi gibiJ 
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JI.D. 

ll.l.l. 

11.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

iLL5. 

5.0. 

5.1. 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.11. 

5.1. 5. 

5.1. 6. 

5.1. 7. 

5.1.8. 

6.0. 

ô.L 

IHALE EVRA!U DÜZENLEME IHZMETLERI: 

Metraj ların, 

Fiyat analizlerinin, 

Biriın fiyat listeleri ve özel fennl. şartnamelerin, 

K eş H özetinin 

Ekailtme ve sözleşme şartlarının, 

d ii zenlemrıesi iş leridir. 

DETAY PROJELERI: 

Aş ağıdaki detay lar verilecektir: 

Harici ve dahili kan"l enine ve boyuna kesitler 

ATıkastre boruların duvar ve döı;ıemelerden geçtiği yerlerin kesit 

resmi 

Kargir veya betonarme veya çelik saç su deposu projeleri 

Kazan dairesi, ana ve tali santranerin üç istikam••tte 
1/20 !Bu plan kazanlar, kollektörler, pompalar, 

kondene depoları, su tasfiye cihazı ve hidroforları 

cektir.) 

planı ölçek 
boyler ler, 

ihtiva ede-

Banyo ve ofisierin l/20 planları (bu planlar üzerinde l:ıiitün 

arınatür ve cillazların duvar, döı;ıeme ve birbirinden uzaklıkları 

değerlendirilecek Ur. 

Soğukhava depolarının döı;ıeme, tavan, duvar ve kapı kesit resim
ler-i tecrit ı;ıekUini ihtiva edecektir. 

Motorların temel tesbit ve tecrit <ızolasyon) resmi 

ÇIZGI VE YAZI TEKNIÖI: 

Projeler 2lx30 cm.ebachnda ekli şerrıada gösterildiği şıelülde katla-

nacak. ve muntazam 

karton pulla takviye 

yapış hrılacakt.ır. 

olarak dosyalanacak, zımba ile delinmeden 
edilecektir. Dmıyanın iç kapağına bir fihriı:ıt 

6.2. Projeler üzerinde bütün çizgi ve yazılar teknik resim kaidelerine 
uygun olarak çini mürekkeple çizilecektir. Orijinallerde 
duvarların arka tarafları boyanacaktır. 

6.3. Her paftanın altına norm ebadda bir köşelik çizilecek ve bu 
köşelik ıııı;ıağıdaki maltimatı ihtiva edecektir .. 

6.3.1. 

6.3 .. 2. 

6.3.3. 

Yapının adı ve yeri 

Blok kat ismi 

Projeyi hazırlayanın adı T.M.M.O.B. oda No.diploma No. 

imzası. 
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6.3.4. Mimarın adı ve paratı 

6.3.5. Btatikçinin adı ve parah 

6. 3. 6. Ölçeği 

6 .. 3 .. 7.. Pafta r:o 

6.3.8. Mimari Pafta No 

6. 3. 9. Tarih 

6 . .11. Her paftanın köşeliğinin üstüne binanın küçük bir vaziyet planı 

çizilerek, planla ilgili bolk taranacak ve ayrıca o blokun bir 
kesiti de çizilerek planın ait olduğu kat taranarak belirti
lecektir. <6.1. l'e göre katlanmış projenin en üst !!ahifesinde 
başlıktan başka hiç bir şey bulunmayacaktır. 

6.5. Tatbikat ve detay projelerinin ozalit nilahaları üzerinde yapılacak 
her türlü ta dil at ve ta!!hihat orijinallere aynen işlenecektir. 

Orijinallerin ta!!hihinden sonra idare icabbettiği taktirde yeniden 
üç kopya talep edebilir. 

6.6. Orijinaller boru şeklinde pasıanmayan maddeden yapılmış kutular 
içinde te!!lim edilecektir. 

6.7. 

1.0. 

Betonarına kolonları ve kolonlarla alakah olmayan mer'i kirişler 

projelerde belirli ş ekilde gösterilecektir. 

RENKLENDIRME: 

Projelerin ozalit nüshaları mürekkeple a~ ağıdaki tarzda renklen
dirilecektir. 

Soğuk su boruları 
Sıcak au boruları 
Sirkülasyon 
Yangın boruları 

Buhar boruları 

Kondene boruları 
Pik boruları 

Mavi 
Kırmızı 

Turuncu 
Mor 
Barı 

Yeşil 

Kahverengi 

NOT: Metrajlar, liste, k eş if özeti. ............. safhasında ......... . 
. . . . . . . verilecektir. 
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EK 2 

JIUI.LOIUFER TE!HSAT! PROJELERININ HAZIRL/\NMI\81 

ILE ILGILI TEKNIK ŞARTNAME ÖRNE~İ 

1. O ÖN PROJE Rl\.PORU : 

Ll 

Aş ağ:ıdaki konuları. etüd ve ihtiva eden bir rapor verilecektir g 

Binanın yeri, mahiyeti ve inşaa ı;ıekli gözönüne alınarak 

teknik bakımdan kabili tatbik bütün sistemler birer birer 
geçirilecek ve neticede en uygun olanı tercih sebebiyle 

belirtilecektir. !Sıcak hava, buhar, sıcak su) 

binaya 
gözden 

birlikte 

L 2 Teklif edilen sistemler· i ve varyantıarı izah maksadıyla kaH miktarda 
şema ve kroki çizilecekUr. 

L 3 Seçilen sistemle ilgili olarak, teaiaat için Hizumlu hacimler in yerleri 

teabit edUecek ve mimari proje üzerinde takribi olarak ebadlandı

rılacaktır. Bu hacimler 

1.3.1 Stok miktarı gözönüne alınarak kazan dairesi, kömürlük ve kül 
mahalleri ebadları 

1.3. 2 Eş anj< r, beyler ve koliektör odaları 

1.3.3 Tabii çekiı;ıe gör<;> takribi baca ebadı 

1. 3. il Kül ve kömür geçitleri giriş ve çıkıı;ıları 

l. 3. 5 Klima ve havalandırma daireleri 

1.4 Tesieat bakımından, yapının inşaat ve mimarüıi ile ilgili tavaiye

lerde bulunacaktır. Bu tavsiyeler: 

1.4.1 En iktisadi duvar kalınlığı 

1.11.2 Pencerelerin l<onatrüktH durumu <tek veya çift> 

L4.3 Çatı kcnstrüksiyonu ve tecridi 
Bu tavsiyeler iktisadi hesaplara istinat edecektir. 

1.5 Çatıda, imbisat deposunun yeri ve havalık borularının geçmesi 

muhtemel hacimierin buna imkan veırip vermiyeceğinin etüdü. 

1.6 Binanın vaziyet planı verilecek ve 
cephelerine muhafazah, serbest ve 
yap1lacakhr. 

bu planla ilgili olarak binanın 

tamamen serbest olarak tesibiti 

2.0 KESIN PROJE 

2.1 Rapor 
Rapor aı;ıağıdaki hususları ihtiva edecektir. 

2. L 1 Kesin hesaplara esas teşkil edecek ısı geçiş katsayı hesapları resim 
ve şemalarla birlikte verilecektir. Bu katsayılar ve malumat 

aşağıdaki hususları. ihtiva edecektir. 
Duvarların kalınlığı, inşa.at şekli ve malzemesi, döşemeler-in kalın

lığı ve cinsi. 
Çatı kalınlığı ve cinsi. 

Pencereh•ı·in ve kapıların cinsleri. 
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2.1.2. Hesaplara esas te?kil edecek dı? sıcaklık ve binarun bulunduğu 

mahallin rüzgar durumu belirtilecektir. 

2.1.3. Sistemin çahşma rejimi mücip sebepler gösterilerek tayin edilecektir. 
(Daimi veya inkitaiı işletme şekilleri) 

~Ll--~ .. Teaisatta kullaın.ılaıcak suyun nereden tedarik edileceği ve sertlik 
derecesi belirtilecektir. SerUiğe göre bir yumuşatma tesisine lüzum 
olup olmadığı etüd edilecektir. 

2.1.5. Kalorifer tesisatında kullanılacak elektrik ceryanının men!;Oei ve cinsi 

2.1.6. Binanın hüviyetine uyacak tarzda radyatör gruplarının yerleşti

rilmesi, tiplerinin tayini, niı;ı içine alınıp alınmayacağının tesbiti. 

2. 1. 7. Kalorifer ana borulaıruun eğimleri de gözönüne alınaırak, betonarme 
kirişleri ve pencerelerin açılmalarına göre etüdü. 

2.1.8. Kolon bm·ularuıın ve branşmanların betonarme kirişlere dağramaya 

göre durumları. etüd edilecektir. 

2.1.9. Seçilen untma sisteminin tatbikatı ile ilgili cihazıarın takribi ebad 
ve tataklarının tesbiti ve planlara yerleştirilmesi. 

2. 1.10. Binadaki hacimler in ısıhlaca!h sı.caklık derecelerinin tesbiti 

2.LlLBaca adedi tesbit edilecek, kazanların bacalara bağlanış şekli 

gösterilecektir. 

2.Ll2.Gerek bina içinde ve gerekse bina dışında kullanılacak kanalın kesit 
resmi çizilecek ve ölçüleri belirtilecektir. 

2.2. PROJELER ÖLÇEK l/100: 

2.2. L Kazanların ve bunların bacaya, kolektör ve eş anjörlere bağlanışları 

2.2.2. Ana tevzi boruları ve bunların pompa ve eııanjörlere bağlanışları 

2. 2. 3. Kolonlar ve kolon mualukları, 

2. 2. ll. Ana ve tevzi borularının ve kolonlaırın u zama durumları. 

2.2.5. Genieşme kabı, hava kabı, havalık boıruları ve bunların bağlan

tıları. 

2.2.6. Radyatörler ve vs. ısıtıcı cihazlar. 

2.2.7. Alt ve üst kondens depolan, kondene pompaları ve bunların bağ

lantıları. 

2.2.8. Kömüır ve kül nakli. 

2. 2. 9. Klima ve sıcak hava cihazl,.rı ve kanalları. 

2. 2.10. Önüne radyatör konacak pencere parabelleri yükseklikleri belirti
lecek, niş şekli ve niı;ı içine alınan radyatör ayrıca işareUerıecektir. 

3.0. TATBIKAT PROJESI: 
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3.1. RAPOR: 
Ger·ek ön projede 
haınrlanaırak ilgili 

ve gerekse kesin projede teaisatçı tarafından 

dairece tasdik edilen hususları açıklayan bir 

rapor hazırlanacaktır. 
Bu raıımrda aıı ağıdaki bilgiler verHecektiıc. 

3.1.1. Binaya tatbik edilecek sistem, 

3.1.2. Bina cephelerinin serbest veya muhafazah oluşu, 

3.1.3. Hesaplarda kuHanıl"n 00 katsayıları, 

3.1.4. Mahal.lin dış sıcaklıih ve rüzgar durumu, 

3.1.5. Binadaki muhtelif mahallerio sıcaklık dereceleri, 

3.1.6. Kanalların kesit resmi ve ölçüsü 

3. 2 HESi\PLI\R 

3. 2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.'7 

3.3 

3.3.1 

Kesin proje raporunda teklif ve tasdik edilen değerlere istinaden 
hacimierin .un. zayiatı hesaplanarak norm 
Yukandaıki ısı zayiahna göre radyatör 
cetvelleri doldurulacaktır. 

cetvelleri doldurulacaktır. 
hesabı yapılacak ve non 

Radyatör verimleri esas olmak üzere bulunacak toplam ısı kaybını 

göre kazan hesabı yapılacaktır. 

Bamıı ve dumıın kanalı hesapları. 

Boru hesapları (hesaplanan devreye ait dirençler cetvel halind• 
verilecektir. > 

Pompa hesabı. 

Genleııme hesabı ve emniyet boruları hesabı. 

l/50 ölçekli kat planları: Oda No. oda sıcaklığı, kalorisi, radyatöı 

ebadı, dilim sayısı ve radyatör musluk ebadını ihtiva edecektir. 

3. 3. 2 ' Radyatör ebadı bakımından birbirinden farklı katlar ayr·ı ayr: 
hazırlanacakt.ır. 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.3.'7 

Çab arasındaki 

ihtiva eden l/50 

genleşme kabı, hava kabı 

ölçekli plan çi zilecektir. 
ve havahk boruları n: 

l/50 ölçekli kolon ş em ası; tesisatta ki bütiin cihazıarı ihtiva ed e· 
cektir. 

Planlarda görülen boruların üzerine ısı yükleri, çaplar ve bort 
uzunlukları yazılacaktır 

Kalor'fer projelerine ı:ııhhi tesiı:ıata ait cihazlarda, ince olarak çizi
lecektir. 

Tesi""' Ua mevcut bütün elektrik motorlarının yanı.na güçleri 
yazılacaktır. 

-'120 



/l.O. 

4.1.1 

4.1.2 

.11.1.3 

4.1.5 

5.0. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

IHALE EVRAK! DÜZENLEME HIZMETLERI 

Metrajların, 

Fiat analizlerinin, 

Birim fiat listeleri ve özel fenni ~aırtnamelerinin, 

Keş .if özetinin , 

Eksiitme ve sözleşme ııarUarının düzenlenmesi işleridir. 

DETAY PROJELERI : 

Kanal kesitleri l/5 ölçekli. 

Boruların döşeme ve duvarlardan geçtiği yerlerin kesit resmi 
l/25 ölçekli 

Kazan, eı;ıanjör kondene depoları ve tulumba bağlantı ı;ıeması, 

tuiumbalann beton kaideleırL 

Kollektör imalat resmi l/10 ölçekli. 

1'20 ölçekli kazan dairesi planı, üç iııtikamette olmak üzere 
hazırlanacak ve kazanları, koliektörleri tulumbaları, duman 
borusunu v.s. 'yi ihtiva edecektir. 

Tali eantranerin her üç iatikamette l/20 ölçekli planı hazırla
nacaktır. 

6.0. ÇIZGI VE YAZI TEKNI~I 

6.1 Projeler 2lx30 cm. ebadında ekli şemada gösterildiği şekilde 

katlanacak ve muntazam olarak dosyalanacak, zımba ile 
delinmeden karton pulla takviye edilecektir. Dosyanın iç 
kapağına bir fihriat yapış tınlacaktır. 

6.2. Projeler üzerindeki bütün 
kaldelerine 
orjinallerde 

uygun olarak, 
duvarların ar·k<> 

çizgi ve yazılar teknik resim 
çini mürekkeple çizilecek ve 

tara.fları boyana.mıtkhr. 

6.3. Her pananın altına norm ebadda bir köşelik çizilecek ve bu 
köşelik aşağıdaki malümah ihtiva edecektir. 

6.3.1. 

6.3.2. 

6.3.3. 

6.3.4. 

6.3.5. 

6.3.6. 

6.3.7. 

6.3.8. 

Yapının adı ve yeri, 

Blok kat ve ismi, 

Projeyi hazırlayanın adı diploma No. T. M. M. O. B. Oda No. ve 
imzaeıır 

Mimarın adı ve parafı, 

Ölçeği, 

PaUa No. 

Mimari Pafta No 

Tarih 
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6.4. Her paUanuı köşeliğinin üstüne, binanın küçük bir vaziyet planı 

çizilerek planla ilgili blok taranacak ayrıca o bloğun bir kesiti 
de çizilerek planın ait olduğu kat taranarak belirtilecektir. 

6.5. 

6.6. 

Betonar-me i<:<:ılonlar· ve kolonlarla ilgili olmayan mer' i kirişler 

projelerinde belirli ı;ı ekilde gösterilecektir. 

Tatbikat ve detay projelerine ozalit nilahaları üzerinde yapılacak her 
tür•lü tadilat ve tashihat orijinaller-e aynen işlenecektir. Oriji
naUerin tashihinden sonra icabettiği taktirde idare yeniden üç kopya 
proje talep edebilir. 

6. 7. Orijinaller boru şeklinde pasıanmayan maddeden yapılmış kutular 
içinde teslim edilecektir. 

7.0. RENKLENDHU1E: 

Projelerin ozalit nüshaları renkli mürekkeple aşağıdaki tarzda renk
lendirileeekUr. 
Alçak basınçh buhar kalariferi: 

Alçak basınç borusu 
Kon.dena euyuı borusu 
J\lçak baaınç radyatörü 

Sıcak Sulu Kalor·ifeı-: 

Kaynar su gidiş borusu 

Kaynar su dönüş borusu 
Kaynar su radyatörü 

Emniyet borusu gidiıı 

Emniyet borusu dönüı;ı 

H<ıv<ı borusu 

Turuncu 
Açık yeııil 

!l.çık yeşil 

Açık kırmızı 

Açık mavi 
Açık mavi 

Kırmızı mavi 
Açık mavi 
Kahverengi 

Metrajlar, liste, keı;ı H özeti. .......................................... . 

safhasında ....................... verilecektir. 

Not: Bu şartname örneği katı yakıtlı sistem için düzenlenmiştir. Sıvı 

veya gaz yakını olursa brülör şartnamesi ayrıca hazırlanmah

<:hr. 
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KONU: 

EK 3 

SO~UTMA TESISI\TI TEKNIK ŞARTNAMESI 

Et ve mamUllerinin soğutma tesisatının komple montajlı olarak işler 

halde (anahtar teslimi) yapımı işidir. 

I- TESİSİ N KURULACA~I YER: 

İdarece belirtilir. 

II-PROJE: 

Teklif veren firmalar ihaleden sonra verilere uygun olacak !,'~ekilde 

tatbikat ve imalat projelerini hazırlayacaklar-dır. Projeler İdarece 
görülüp onaylandıktan sonra Firma ihale konusu işin yapımına 

yacak tır. 

uygun 
başla-

III- FİYAT TEKLİF ŞEKLİ: 

Soğutma' tesisatında kullanılan malzemeler ve miktarları ekli listede 
verilmiştir. Listedeki her malzemenin, malzeme ve montaj fiyatı tekiifte ayrı 

ayrı belirtilecektir. 

IV- SO~UTUCU ODALARIN ET YÜKLEME DURUMLAR!: 

Soğuk muhafaza odaları 
Ön soğutma odaları 
Dondurma tunelleri 
Donmuş muhafaza odaları 

200 kg/m' 
200 kg/m' 

1000 kg/m' 
Tatbik edilen rejime göre yükleme 
yapılır. 

V- SO~UTULAN ODALARDAIU ET MUIIAFAZA SICAKLI~I: 

Soğuk muhafaza odasında etin sıcaklığı 
Ön soğutma odasında etin sıcaklığı 
Dondurma tunelinde etin düş ürüleceği sıcaklık 
Donmuş muhafaza odasında etin sıcaklığı : -27°G 

'IT I- SO~UTMI\ ZAMANI : 

Soğuk muhafaza odasında yükleme kapasitesindeki etin 20 saatte ve 
ön soğutma odasında ise yükleme kapasitesindeki etin, 16 saatte istenen 
muhafaza derecesine indirilmesi, dondurma tünelinde ise ön soğutma 

odasından çıkan etin sıcaklığının 16 saatte istenen muhafaza derecesine 
indirilmesi, dondurma tünelinde ise ön soğutma odasından çıkan etin 
sıcaklığının 16 saatte istenen donma derecesine düşürülmesi sağlanmalıdır. 

Soğuk muhafaza odaları ile ön soğutma odalarına etin giriş sıcaklığı+35°C 

olarak kabul edilecektir. 

Evaparatör kapasiteleri yukandaki verileri sağlayacak şekilde 

hesap edilmiş olacak hr. 
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VH- CHlii.Z VE TESHlAT ÖZELLIKLERI: 

Soğubı:ıa teai!ıatında. yer alan cihaz ve armatürler· He boru 

tf2-siaatı 

ı_ç.ın uyulması gerekli 
belirtilmeyen malzemeler 

teknik ı,ıarHar· aşağıda aıralanmıı;ıtu·. Özelliği 

için öncelikle Bayuıdırhk ve İskan Bakanhğuun 
bu konudaki i:eknik !)iU'tnameai Be Bayım:lırhk ve İskan Bakanlığı yaın 

ler·t ma.kin<3. Vt:? tesiaat genel şartnamesi esas alınacak bu 

;ıartnameie•·de bulunmadığı taktirde IUer Bankaınıını veya diğer Reami 
Kurulm;ılaruı bu konul<u·d;ıtki teknik ı;ıaıctnameleri esas alınacaktır. 

H NH3 KOMPR!':SÖRÜ; 

Çok silindirli. len aı< 6 ı:ıilindirlil v,vv,veya w tipinde, tek 
teaisli piatonlu açık tip baı:nnçh yağlamnah, emniyet tertibath veya 
emniyet vaUh, ailin<Hr sayımna göıce l/2, l/3, l/4 veya çok kademeli 

kapa.sH.:tl! Urme ö~~elliğine sahip v~ aynı. zamanda tanı by-·pass 
bJrtiba.b:.n:i haiz olup., kapas]. te: ayut'f'1 EJubaptan. kumandalı olacaktır p 

Ça.h~'"'"' hıı<ı en yUkoek 1000 d/d olup elekh·ik motoru ile olan 
teknik bağlantun V kayışı H•= ola.bHi.<·. 

Kompresö!"Ie bi!"likt<> kayış kasnakl.a tahrikte germe tertibatı, 

kay:ış·-k.t:l@:Oak donanım.ı ve muhafazc.u:n ile temel civataları, kompresör ve 

elektrik motorunun d:ur-umunaı. u.ygun olaı::·ak hesaplanmış temel üzerine 
montesi yapılara. k iş ler halde teslirni SJ.lğlanacaktu:· ~ 

2) IELEKTRHC MOTORU : 

Açık Up ve 

1000 d/d ş;~rtlarınd•'ll 

reosta ile yol vermeli 

380 volt, yıldız, 3 faz 50 ey, 
çalışacaktır. Motoru aargıh bilezikli, nıtordan 

tipte olaeakhr. Elektrik motorla!"ı temel şasisi ve 
civatalarını 

edilecekti!". 
ihtiva edecektir. Koıııprı=sön"> akuple edilerek monte 

aa hip 

olacak, 

3) YOL VERM!': REOSTASI 

letme amperoıj:uun % 200 

olup ampf~rmetre ile techiz 

yol verınede otomatik 

ünü geçirmiyecek direnç kademelerine 

edilecektir. Reoata yağ eoğutmalı 

aervomotoru 
bulunacak ve gerektiğinde el 

lnımandayı temin etmek üzere 

He de kumanda edilebilecektir·. 

~J KORUYUCU ŞALTER 

Mo tm· amperajuı.a uygun her· Uç fazda koruyucu termik roleleri 
olacakhr. Ş alter uzaktan kumandalı olup 220 veya 380 voU çekme 

bobh>li ha·ı.,;ra_ aralıklı, her üç fazda. se-pera törleri bulunacak şekilde 

malzeme ve montaj ı yapılacaktır. 

5J YA{} AYIRICI 

Her bir kompıresör için kompresör kapasitesine uygun 25 kg/cm2 
tecrübe basıncında kontrol edilmiş, yağın otomatik olarak komprerıör 

km·teırine dönmesini sağlayıcı ter·Ubatı ve vanaları ile birlikte montajı 

yap Üi'l.eiOI k hır. 
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6) KONDI\N!JÖR 

Su soğutmah açık ve dik boırulu, boru-gömlek tipinde, su 
boruları en az 40 kg/cm• basınca dayanıklı çelik çekme boru cinsinden 
olup gömlek kısmı ıçın normal kazan ııaçı kullanılacaktır. Imalat 
sonunda 25 kg/cm• 'lik deneme basıncında kontrol edilecektir. 

Kondansörler-de kullanılacak çelik çekme borular 2" iç çapında 

olacaktır. Kondanaörler 2 kat ııülyen ve bilahare 2 kat açık mavi renk 
yağlı boya ile boyanacaktır. (Tabandan itibaren 50 cm'lik ku•mı, pasa 

dayanıklı ııiyah zehirl.i boya 
su kollektörünü, 
için ayaklarını 

Kondanaöre ait : 

borularda au 
ihtiva edecek 

ile boyanacaktır. Kondansörler galvanizli 
dağıtım baı;ılıldarını, beton temele montaj 
ve kaide üzerine montaj ı yapılacaktır. 

a) Ortalama toplam ıııı geçirgenlik kat sayısı kcal/m2 saat 0 G 

olarak, 

b> Toplam soğutma alanı m> olarak, 

c) Kondanaör boyutıandırılmaııına esas ortalama ınca.klık farkı, 

d) Saatteki au sarfiyatı, 

el Kullanılan boruların dıı:ı et kalınlığı, 

f) Kondanaör gövde cidar 
verilmiı;ı olacaktır. 

g) Kondansörlerin seçimi, 

h) Kondansör havuzu ölçüleri, 

7) SO~UTMI\ KULESI 

kalınlığına ait 

Birim fiyat ve tariHerindeki ı;ıartlara 

Kapasitesi ve cinsi idarece belirtilir. 

Bl SI\NTRÜFUJ POMPI\ : 

bilgiler mutlaka 

uygun olacaktır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat ve tarifierindeki 
pozlara uygun ı:ı artlarında temini ve montaj ı. 

9) SIVI NH 3 TI\NKI : 

Normal kazan saçından imal edilecek ve 25 kg/cm2 deneme 
basıncında kontrol edilecektir. Üzerinde sıvı seviyesini, gösteren ve her 
iki ucunda vana bulunan cam boru ile emniyet tertibatı, yağ musluğunu 

hava tahliye sistemini ihtiva edecektir. (Sıvı NH3 tankının diğer 

cihazlarla olan bağlantı devrelerinde bulunan NH3 vanaları ilgili birim 
fiyatlardan ödenecektir. J Tankın temini ile beton kaide üzerine iki kat 
sulyen ve iki kat yağlı boya ile boyanmı!) olarak montajı yapılacaktır. 

lO> SIVI NH3 POMPALI\MJ\ TI\NKI 

Normal kazan saçından veya çelik çekme borudan 250 mm. 
çapında imal edilip 25 kg/cm• tecrübe basıncında kontrol edilmiı:ı olarak 
temini ve iki kat atilyen ve iki kat yağlı boya ile boyanmıı:ı olarak 
montaj ı yapılacaktır. 
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Normal kazan naçu1dan imal edilmiş gövdeBi 25 kg/em2 tecrübe 
baınneında kontrol edilmiş olacak iç kunmdaki boru düzeninde en az .!lO 
kg/cm2 bmnnca dayaınkh çelik çekme boru lnıHa.nılacakhr. Teklifle 
ber1~bf.~r verilecek ara aoğuttu::u1 projeai ve hesapları. üzerinde gövd~ 
ebadı ve seq:ıantin ooğutma yüzeyi ve boru ebadı belirtilecek. BelirtHen 
özellikteki ıu·a ooğutucunun temini iki kat ııiHyan He boyamış olarak ve 
montaj:ı. ya;-nlacakhr. 

12) SHH NH3 AYHUGI 

Normal kazan eaçındaın projeaine göre imal edilecek ve 25 lq::;;/cm> 

tecrübe baınncında kontrol edilmiş olacak temini ve beton kaide üzerine 
iki kat Bülyen boya He boyanmış ol!irak montaj]. yrupılacakhr. 

l3l SI1H NH3 GÖlHERGESI 

Kapah kaplardaki ınvı Nil3 aeviyeaini gösterecek şekilde en az 
40 cm uıztml.uğunda cam borulu olacaktır. 25 kg/cm2 baBUH;! altında 

emniyet altında çahşmaını:n heminen bir yüzünde NH3 eeviyeBini 
izieyebilecek şekilde yard<: açılmış ve en az 1 cm kahnhğında caml.a 
kaparmuş çelik bir :<ırlu bulunacak "'ekilde temini ve monhıjı 

lll) NH3 EMNIYET VENTILI 

Subap yuvaın ve mili paelanmaz malzemeden olacak, tutukluk 
yapmadan çalışacak baBınçh kaplarda emniyet ventil:inin temini, yerine 
monte edilmeııi ve ayar·lanıp işler halde tefllimi. 

15) SOl:lUTUGU ÜNITE 

yüzey donmuş muhafaza, don.d.uıtmaı tüneli ve 

rejimii odcılaıc için en a.z lO mm hatveli 1;1 erit sarma kanath !'!oğu k 
muhafaza odaları için en az 10 mm hatveli şerit Barma kanıııUı 

çekme borudan imal edilecektir. Soğutucu ünite yüzeyi, direkt genleşmeli 
ve cebri hava Birliüllaflyonlu eiBt.,mde oda havası He NH3 buhaıclaşma 

f!ıcakhğı araınnda 10 cc fark olduğuna göre heBap edilecektir. imalat 

eonunda ımğutucu yüzey galvenizlenecek diğer aksam ko•·uyucu boya ile 

boyar>aoaktu:-. Ta.m kcıpah motoru ile birlikte iyi bir ı;ıekild"' dengelenmiş 

van:tilt:ıtör_h~ri 9 goğutucu Un:H:e ve vantilatörleıri taşıyan ş:aaeyi yoğuşıan 

Buyun toplanmaııuu ve akmasını Bağlayacak teıctibatuu havi aoğutucu 

ünitenin temini ve montaj ı t.eklifte soğutucu ünitenin; 
a} Soğuk ve donmuş ıımlıafcıza ş arUaruıdaJü ortalama un geçirme 

katsayısı keallm• saat ~c olarak. 

b) Soğutma yüzeyi 

c) Soğuk ve donmuş muhafaza şartlarındaki 

boyutlandırdmalaıcına esaB ortalama sıcaklık faıckları. 

d) Soğutucu üniteler'in vanUlatör Bayılaın ve tipleri, debi ve 

motor güçleıci mutlaka beUrtiiecektiıc. 
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16) TERMOSTATIK VENTIL 

Bayınd.ırlık ve 
şartnamesine göre Poz No 

İskan Bakanlığının birim 
ş artlarında, atan d art kılcal 

duyarı;ı;aaı ile temini ve montajı. 

17l MAGNETIK VENTIL 

fiyat tarifleri 
boruau ucunda 

Evaparatör girişinde kullanılan exp. ventiUerle uyum sağlaya

cak, kapasitede gırış kısmında Hlitreei bulunan ve bir termostattan 
veya irtibatlıımdıih başka yerden kumanda olarak bobini vasıtasıyla 

açıhp kapama yapabilen ağrıetik ventilin temini ve montajı. 

UJ) KUYRUKLU TERMOMETRE : 

Soğuk oda eıcakhğuıa uygun göstergeli, soğuk oda thşına montaj 
edilmiş, duyar·gaıu ise soğuk oda içinde uygun bir yere monte edilmiş 

şekilde temini ve montajı. 

19) S0.:1UK ODA TERMOSTADI 
Bayındırlık ve İskan blllkamlığı, ilgili birim fiyat tariHerine 

uygun şartlarda, çalışma aralığı diferansiyel ayarlı termostadın temini 
ve montajı. 

20) ODA TERMOMJIHRESI 
Soğuk oda sıcaklığına uygun göstergeli renkli ispirtolu tipte 

koruyucu tablosu ile temini ve monhı.jı. 

211 ÇELIK ÇEKME BORU 

Bayındıdık ve İskan Bakanlığının ilgili birim fiyat tarifle

rindeki ş artlarda temini ve montaj ı. 

22) NH3 VJ'\NASI 

IDI3 (.1\monyakl bulunduğu hal şekillerine göre H80°C ile - 50"C 
arasındaıki sıcaklıklardili O, 5 kg/cm2 ile Vi kg/cm' araısındaki çalışma 

şartların DIN veya erneali normlara uygun olarilik imal edilmiş olacakhr. 

Vana milleri paalanmaz bir alaşımdan olup vanalar .110 kg/cm2 

tecrübe basıncında kontrol edilmiş olarak flanş ve karşı flanşları ile 
temini ve montaj tekline beraber 

ll Döküm vaın<ıı olduğu takdirde cinsi ve malzeme kalitesi 

2l Kaynak konstrüksiyon olduğu takdirde malzeme cins ve 
kalitesi belirtilecek. 

3) Van5ların belirtHen e<la<llar dahilinde Nll3 teasislerinde 
kullanıl5I•Hecek ve ilgili DIN nor·mlarına uygun olduğunu gösteren belge 
verilecekt.ir. 

23) !lU BORU!JU (G/'\LVI\NIZLI) 

Bayındırlık ve İ9kan Bakanhğırun ilgili birim fiyatlardaki 
şartlarda temini ve montajı 

120.7 



211 l SU VANASI: 

Bayındırlık ve .İrık<ın Bakanlığı ilgili birim fiyatlardaiki şartlarda 

etimin ve moırıtajL 

25) BORU BOYANMASI Uliilyen He) 

Bayındırhk ve İııkaırı Bakanlığı birim fiyat ve tariHerindeki şart

larlıı üzeri iki kat sülyen boya ile boyanmaın 

26) BORU BOYANMI\SI : !Yağlı Boya Uel 

Bay:mdırlık ve İskarı Balumhih birim fiyat ve tariHerindeki şart
larla borulaırın üzeri iki kat yağh boya ile boyanmaııı 

:;rn BORU IZOL/\SYONU IStrapor ile> 

Soğuk ve donmuş emme hatları ile donmuş Hkit hattı için tatbik 
edilecektir, iyice temizlenmiş ve bütilnlenmiş boru yüzeyi iki kat halinde 
form strapor yerleştirilip ara yapışıhrmalarda bütümle veya benzer bir 
yapıştu·ıcı ile yapılacak, parçaların başlangıç ve bitim yerleri telle 

tutturulacaktu·. Ayrıca profil mantar tecrit i!'Jleminden sonra 15 cm 
genişliğinde ve rulo halinde hazırlanan bez (Sümerbank kabut bezil 
tecriUi borular ilz<>rine sıkıca sar·ılarak bez üzerine soğuk tutkal 
sürillecek plastik ızolasyon eargun He Btm kaplama yapılacaktır. Beyaz 
mantar lt! kğ/m3 yoğunluğunda olacaktır. Izole kahnhkları -15 "G 
aıcaidığına kadar olan borularda 80 mm daha düşilk •ncaklıktaki 

borularda 120 ınm olacaktır. 

2!lJ BORU IZOLASYONU <GAM YÜNÜ ILEJ: 

Sıcak gazdefrost hattı için Bayındırlık ve İskarı Bakanlığının 
HgiH birim fiyat ve tariHerindeki şartlarda temini ve montajı, 

29J SOQUK ODA lt!\PILARI: 

İ:lgili birim fiyat ve tarifierindeki ş artlarda temini ve montajı 
!özel şartları var·sa idarece ayrıca belirtilir·.) 

31) ÜNITE MAVI /WIIUCISI: 

Amonyak buharlaı;ıtıırıcı üniteden eıııilen amonyak gazı içindeki 
mayi zerreciklerini ayırmak gayesi ile, 25 kg/cm• deneme basıncına 

dayanıklı çelik saçtan veya patent çekme borudan mamul, aHindirik 
gövdeli, altta, üstte ve yanda teaiııata uygun çapta giriş çıkışı 

bağlantıları bulunan flanı;ı ve karşı flanşları haiz yaklaşık MOO mm 
yükseklikte ve 250 mm çaı:nnda, dışı ııiilyenle boya h ünite ma yi 
ayırıcıınnın temini, montajı ve çalışır halde temini ve montajı. 

Bayındırlık ve İskan 
şartlarda temini ve montajı 

Bakanlığı 

ı:w.n 

birim fiyat tarifierindeki 



33) TANK IZOLASVONU: 

Ara soğutucu ve mayi ayırıcı tankların 16 cm kahnhkta beyaz 
mantar ile un izolasyonu yapılmak gayesi ile, tankların bütünlenmesi, 

izolasyon malzemesinin bütümle yapışhrılması, üstten 2 mm lik galvaniz 
tel ile sarma işlemi, alçı kaplaması, kaput bezi ile aarma, bezin Hatten 
tutkal ile kaplanmaın ve 2 kat yağlı boya He boyanmaın işinin yerinde 
yapılması (beyaz mantar 14 kg/m 3 yoğunlukta olacaktır.) 

3ll- HIDROMETRE: 

Bayındırlık ve İskam Bakanh€h birim fiyat ve tariHerimieki şart
larında temini ve montajı 

35- TERMOMETRE: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. birim fiyat ve tariHerindeki 
ş artlarda temini ve montajı 

GENEL NOTLAR: 
1- r.'lontaj için gerekli kelepçe, komıol, ayak ve bunun gibi 

malzemelerle sarf malzemeleri montaj ilcretine dahil edilecektir. 

2- Inşaat işleri bedeli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yıh birim 
fiyatlarına göre ödenecektir. 

3- Teklif verecek 
ş artnamenin I I I. maddesinin 
Elektrik tesisatı içinde yıh 

firmalar 
öngördüğü 

Bayındırlık 

rayiçlerine göre teklif vereceklerdir. 

soğutma 

şekilde 

ve İskan 

tesisatı için teknik 
teklif vereceklerdir. 
Bakanh.ğı birim fiyat 

tl- Soğutma teaisahnda kullanılan her çeşit vanalar, santrifüj 

pompalar, otomatikler ve elektrik tesisatında kontaktörlör, termik röleler, 

pa ko ş alterler, kablolar, sigortalar, arınatürler, stop-atart butonları, 

sinyal lambaları için firma kuruma en az üç ayrı firmanın kataloğ ve 
prospektü!llerini 
kullanacak br. 

getirecek ve kururnca onaylanan malzemeleri 

5- Teknik şartnarnede yer almayan çelik konstrüksiyon işlerinde 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat rayiçleri esas alınır. 

6- Bu teknik şartnarnede buhmmayatı fakat yaptırılması gereken 
işlerde Bayuıdırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat rayiçleri esas ahnır. 

7- Firmaların tenzilat veya zammı bu işlerde aynen uygulanır. 
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'~,;erilen 

onayına 

"şai§;ul" 

ÖZEL-TEKNIK 6FıRTNfiME ÖRNElli 

L PROJE IŞLERI: 

Işleri kapsamında buhJ.:nan 
teklif mektubu ekinde 
müteahhit tarahnd5n 
Nüteahhitçe uyulacak 

iııı ler·e ait tüm uygulama 
verilen ?.ivan. veya idareceı 

hazırlııın,.ceık ve Kuruhııııun 

sunulacaktı.r~ 

belü·tilmiııı tir: 

"' bl 

1'SE~ ce yayJ.nlanan tesiaat projeleri 
Bayu>duchk ve !.:ıkan Bakanhğx 

DUzerıleme lleı:ıapları 

işlerine 

!1akina 
ait tüm standartlar 
MUherıdisliği Proje 

cl ve Mimaırhk ve Mühendislik 
Hizmetleri Şartnamesi 

d ı Projelem:li.rmede nazar·i itibara aiuıacak özel hm:ıuslar 
el 3I9li I mar Kanurm 
O Pr·ojesi yerin imar yönetmelikleri. !Belediyelerin Imar 

Yönehnelikleri) 
g> I:ın. v·(~lıtım YönetmeliğJ 

hl TMMOB ve MMO J.'üı<ii.k ve YönetmE'likleri 
.ı) Foıseptlk Yi:irnetvneliği 

j) Birim 

Id Nor.mla:cı 

H HgHi A!l!UU\.E, B!UTH\11 ve HlO Normları 
ml kamm, tüzük, yönetmelik, genelgE>, tebliğ gibi 

m~~VZ'uat ve hükümler 

2.l"JI.LZI'~ME VE' CHIAZ TEMİN "" f<fONTAJ İŞ LERİ: 

1- T;ıscUkH uygulamoı. projeleri kapsamında bulunan 

iinite:tc~;rinin bUnyeeinde ve aralaİ~uı.da yer. alan biH:ün mt"ilzeme.r 
tüm tesia 
ciha~ ve 

2·- HE>r ve kalitede ve her çeı;ıit malze.,ıed"'n mamul borular, 
bunlara ait fittiıngler.~ 1 vanalar r arınatürler ve bunların. içten ve dış tan 
t@cridi boyanınası dahil olmak üzE>re proje linHelerinin içinde V@ arala
rında yer alan tE>sise gir· en ve tesistE>n çıka. n bütün boru iş le•· i, 

3- F~lektrik motorlarıp pompalaır~ kompr-esörler~ va.na işletme sietem

.leril' özel aJza<ım ve diğer sistemler r 

5- Montaj aletleri, Hanşlar, bağlaçlar, cont•dar, "omunllll.r, civa
talar, rondelalar, montaj ve montaj parçalaın, tarH ve tamamlaııuı. etiket
]. eri ve plaka.laı.:r..ı, kablo ekleriv salmaa:tralaır ve ha.itün.leme malzemeleri ve 
hel:' tip ve her nE>vidE>n diğer yanhmc.ı. malzemE>lE>r. 

! 20. J.O 



3. Mi\LZE.MELER: 

I1;1lerde kullanılacak bütün malzemelerde ilgili gorev 

uygunlukta olacak, yeni ve birinci kalitede olacak, uı>:urı ömür 
!:ıakım1 gerektirecek ı;ıekilde seçilecektir. Tesisatta, suya 

IL TE!HSIN IŞLETMEYE EOIWI,Mflı:H VE ISYEIU DENEYLERI: 

için en iyi 

ve minimum 
temas eden 

Te*llisat.ın montaj:unn tamamlandığı. tesisin çalış ma ş artlar:.urıın. 

yeterli olduğu ve ilgili iı:ıl<>rin tesisin dü?<giln çahı;ımaauıa imkan verecek 

dereıcede tamamlandığı kontrol 'tö_raıfında.n teyid edj.lince~ yapıl~:tn tesisat ve 

aistemi yUklenici tarafından iş let:meye aokula~aktır ~ Tesisin veya tesisatın 

işletmeye alınması; tasdik edilen iş proğramında belirtilen ~üre içinde 

iş verenin tayin edeceği bir tarihte baş la)H4J.cak ve tesis at iatenil en verimi 

ve h:apasiteyi sa.ğla.y·ınca. Bona erıecektiır .. 

Teaioa.tın. iş: ı etmeye sokuhlfHnn aiire'tli son ri erinee-v müteahhit ~{endi 

pergonelinin kontrolu ve iş verenin gö~:etilni altında tesisin herbir ünite

ninin ve bu ünitelerdeki n:ıekanilk ekipmanla.r.ın öngörülen fonk.siyonlar.ırn en 

az kesintisiz 24 sa.aUik bir sürede ve en fazla sürekli 7 için yerine 

getirdiğini i~qreri deneyleri ilfl' iepatlayacaktır~ Iş deneyleri ba~arı ile 

tarnamlan_ıp işverence teyid edildikten ve işletmeye alma çalışmaları 

langıc:ından itibaren. iş veren ce teFJbit edilen ekHiklikler t.amamla.nd:tkta.n 
sonra müteahhit i~ ledn geçici kabulü için müracaatta bulunabilir. 

5. ISLETM:E PERSONELININ EtiiTIMI: 

Müteahhit, i%lletme ve b~k:un peraonelinin eğitimi ıçın bir proğram 

hazırlayacakt:ıur ~ Bu program eğitimin başlangıç tarihinden en a.z 3 ay önce 

iş verenin t.ı:uJdikiırıe eunulaea k tır~ I şletme pe-raonelinin ~~ ğitiminin hedefi 

teıgiein optimum d.iizeyde çalış mtunnı ve işIetme per-sonelinin emniyetini 

aağlııımakhr. Bu eğitimde asgar·I enerji kullmumı He mtimkün olan en 

yüksel{ au·ıtma verimini elde etmek, gerekli PN'sonel sayı.ınnı asgariye 

indirmek ve çalı~anların iş güvenliğini n{']~lamak konularına_ önem 

ver'i:tecektir. Eğitim sırasında işletme personelinin ekipmanların rutin. ve 

periyodik ba.lnmlarını yapabilmeleri, ım ve çamur analizieri ve tesisin 

tatminkar derecede çalış hrılınagı ıçın gerekli olan diğer konular üzerinde 

bilgi sahHıi olmidar·ı sağlemacak tır. Müteahhit, işletme personelinin eğitimi 

ve tesisin işletmeye sokulmaınnı takibı~n yapıl<H!ak ka!:ıuld<m sonr·ada 

garanti 

işletme 

sUresi boyunca işletme peraonelinin devam edecek~ 

personeli kontrolunu kati kabule kadar i9Urdürece'ktiır. 

6. G1' RJ\NTİ SÜRESİ MÜD!JJSTİNGE İS LETM:E VE lll'ıKH1: 

bir yıldır. Garanti sürer1i bayınea müteahhit 

a) Tesisteki tüm hata ve ku5urları. düzeH:mek ve tesisin bakımı 

icin gerekli bütiin malzemeyi temin etmek 



b) Işletme personelinin eğitimini sağlamak 
o) Tesisin nihai performaneını tayin etmek amacıyla gerekli 

analizleri ve ölçümleri yapmak 
d) Işletme pereaneli tarafından yürütülen tesis işletmesini yeterli 

sayıda ehliyetli personel ile kontrol etmek 

7. KULLANMA TALIMATLARI: 

Kullanma talimatlan ünitenin (klima ve soğutma gibi) özel tali

matnamesinin muayenesini, işletme ve bakımını içerecektir. Müteahhit ta
rafından istihdam edilen taşaronlar ve imalatçılar tarafından verilen 
bilgiler, müteahhit tarafından detaylı bir talimatname halinde koordine 
edilecektir. Açıklamalı bilgilerin referamıları; çizimler i ve yedek parça 

listesi tam olacaktır. Bakım tali ma U arı, tesisin kuııursuz olarak iş letil
meaini temin edecek günlük, haftalık, aylık ve daha uzun aralıklarla 

yapılacak yağlama, muayene, deney ve yenileme prosedürlerini gösteren 
o;ıemalaırı içerecektir. Tatbiki mümiüin olan yerlerde kusur ve bozuk
lukların sebebinin takibini mümkün kılmak için hata tesbit !;lemaları Have 
edilecektir. Her bir e bat ve tipteki cihaza ve tesisin her bir sistemine 

kullanma talimatında ayrı bir bölüm tahsis edilecektir. Bu bölüm, tesisin 
kurulması ve işletilmesi üzerinde detaylı bilgileri içerecek ve ilgili 
broşürleri ve sipariş proaedürü He birlikte yedek parça listesini de kap

sayacaktir. Cihazın veya makinanın işletilmesi açıklanarak tüm işletme 

safhası verilecektir. 

B. RÖLEVE PROJELERI; 

Müteahhit yapıları tesisata ait bütün projeleri, ı;ıematik çizimleri, 

iı;ılerin kesin kabulünden önce elden getirecek ve bu dökümanları tesisin 
yapımı, iı;ıletmeye sokulması su·asında ve geçici kabul He kesin kabul 
arasucıda yapılmıı;ı bulunan tüm revizyon, tadilat ve tashUıatı içerecek ve 
kurulmuş lesisat sistemi tam bir mutabakat sağlanacak hale getirecektir. 

9.DİÖER BİLGİ VE DÖKÜMANLAR; 

Tesisin veya tesisatın çalıştınlma durumuna ve kapasitesine göre 

idarece belirlenecektir veya yüklenici tarafından sistem özelliğine göre 

teklifine ek olarak verilecektir. 

10. MÜTEMIHİTÇE HII.ZIRLANAGAK PROJELER 

- Tesigat vaziyet planı 
1\.plikasyon planı (!<analizasyon ve pis su tesisatı için> 

- Genel boru planı (klima ve soğutma tesisatı gibi> 
- Boru-kanal enstüm<ımtasyorı diyagramı 
- Mimari plan ve kesitleri 
- Tesisat uygulama projeleri ve detayları 
- Elektrik tesisatı uygulama projeleri<cihazlar ve makinalar içirı l 
- Çevre düzenlemesine iliş kin projeler (bahçe sulama ve harici 

yangın tesisatı için ı 
- Proje raporu ve yapılan tesisatın işletmeye alma raporu 

J.:20. ı :2 



SONUÇ VE DE~ERLENDİRME 

A- SONUÇ: 

Yapı m uygulama proje"i bir ya b rı ındı ro Bu itibarla yapı m 

projesinin finansmanı ekonomi kurallarıyla bağı mh dır o 
yani projesi bulunan işler yı"Uık bütçel<>de karı;nlanıro 

Kamu yat:ı rı. mlar:ı 

Özelliği V<' büyük 

önem taı:ıı yan projelerin finan.,manı ise kredilerle k ann lanmaktadı ro 

Teı:ıis veya tesinat projeı:ıinin ve uygulama ş a.rtnamelerinin 
finansmanı , mühendiı:ılik ekonomi.,inin kuraHa ın na uygun olar· ak yapı h roa 
ülke ekonomisine katkı ı:n biiyiik olm·. 

Ekonomik katkı ın n büyük olması na 
ise şartnamelerdir~ Şartnameler projelerin 
yazı h hükümlerdir o 

tesir eden bir diğer dökliman 
tamamlayı cı biı· unouru olan 

Projeler teoisah n Hzikoel karekterini, şartnameler ine malzemenin, 
işçiliğin (montaj ı n l ve diğer tel-mik huımolan n niteliğini belirler. 

Proje ve Ş artnameler aynı 

uygulama, ota n d ardı nı ve rehberini 
zamanda; teo.irıa.h_ n 
oluştururlar o 

yapı mı yla ilgili 

Tesisat Miihendü:ıliği uygulama ı;ı artnameleriyie ilgili oözleş me ler 
genel olarak iki tiirdiir o 

I- Serbent reka.bete daıyalı ihale oözleı;ımel.er·i. 

II- Miiteahhitle yapı Ian anlaşmaya dayanan nözleşmeler. 

Serbeot Rekabete Dayalı Sözleşmeler;_ 

- Götürü bedelli oUzleş me ler, 
Birim fiyatlı ı:ıözleşmeleır, 

- GötUrii bedeHbirim fiyat 
gruplanı ro 

kombinaoyonlu sözleşmeler, olarak 

Teoiı:ıat MiihendioliiH için ideal olanı. (götiirü bedeHbirimJ fiyat 
kombinaoyonlu nözleşmeleri<lir. 

An la~ malı Sözleş meleı,-_,;_ 

Anla!Jm<ıh 

bedelinin türlerine 
nözleş me le~:-,: ger:Ç~k 
göre adla>iı;h n h;r. 

maliyete eklenecek 

Maliyet 

- Maliyet 

- Maliyet 

- Maliyet 

Ar h 
Artı 

Ar b 
Ar h 

Maliyr'tin Yiizd<?ı:ıi Bedelli Sözleş meier 
Sa bit Bedelli Sözleş m eler 
Sabit "Bedelli ve K<ı~r Payh Sözleşmeler 

Sabit Bedelli ve Primli Sözleşmeler 

meolek 

Maliyet Ar h Sabit Bedelli Tavan Garantili Sözleşmeler 

hizmet 

- Teı;ıvildi Sözleşmeler !Yurt dı ş ı müteahhitlik hizmetleri için en 
uygunudur) 

Biiyük (Altyapı 

sözleşmeler ine; 
ve Teolnlerinl gerçekieştirilme!Ji için 

Orta.k Girişim (,loint Ilentur-el Sözleşmeleri, 

Ueldinde olmaktadı ro 

yapılan 



B·- DEGERLENDİRME: 

ı- Gumlmı-iyeti.n Hlk y:ı.Uarından beri uygulaıuın Yapı İşleri 

Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi He birim fiyat ve tarifleri 
gelişen teknolojiye uygun olarak revize edilmelidir. Bugün bir çok kalem 

vnalzeme birim fiyat tarifleri w nde 'btııluınmamak'ti3ld.:t r ~ Bunun ~orn.ıcuıırıda 

gunumuz tekniğine ve şartlar :ı. na uygun kaliteli ve uzun ömürlü imalat 
yapılamamaktadı. r. 

Ekı:ıikliği Bulumuı Baş h ca Konular: 

" Doğal gou: l:e.,isah 

" Yeni t.,knolojilere uygun mutfak ve çaımıışı rhan e tesisa b 

" Otomatik kontrol teı:ıisat, t<c>çhizat ve malzemeleri 
" Yang.ı n algı lam<~ v<> konnuı:ıa teı:ıisatları 

"' Şantiye projesi dediğimiz uygulam<~ detaylan 

olarak özetlenebilir. 

Ayrı ca birim fiyatlarda JH'r aları 

raielerirıe uygun olm<~<h 1h gibi gerçel<ei de 
montajh 
değildir. 

tesisatı n yapılması ıu• ve 1ı:ıontajı na tesir etmektedir. 

birim fiyatlar gunun 

Bu durum kaliteli bir 

2- Teoio<>t hizmetlerinin kaliteli ve gilvenHir <Jlarak yapı labilmeı:ıi 

ıçın "Birim Fiyatlar ve TarHieri" gibi Devlet İ hale Karıum . .ı' da teknolojik 

ilerlemeye uygun olarak ele ah nmah ve revize edilmelidir. 

3- Tesioat kl'llemlerine binanı n dı ı;ı cepheı:ıine görıter:Hen ilgiden 
daha fazla önem verilmelidir. Burmn ihmal edilmeoi sormct..mda 
pr-ojelendirme aş amıuıı nda tınutulan veya gözönüne ah nmayan teknik 
olayları n Heride diizel-· !:ilmesi mümkün olmamakta veya çok pahalı ve zor 
olmaktadı ır-. 

4- Teoüuııt ihaleleri; inı;ı at61.t 
yapı m uımlU Götürü Bedel +Birim 
gerçekleş Urllmelidir 

ihal.eı:ıinden ayrı olarak ya.pılmah ve 
Fiyat Kombinaı:ıyonlu Sözleşmelerle 

Bir baı;ıka metod olarakta 1\.nll'.şmah Sözleı;ımeler kapoamında yer 
alan Maliyet+Yüzdesi belli sözl.eı;ım<'lerlede yapılabilir. 

Yukarı. daki mıııddelerden 

yapıldı ğı zaman kaliteli, uzun 
getirilecektir. 

herhımgi biri He teoioat hizmetleri 
ömürlü ve konforlu teoioatlar meydana 

5- Yapı m bozukluğu olan ve teknik kurallara uyulmaını ıı t<>ı:ıiı:ılere 

imar mevzuatı ıru n ger<'ği olarak kul.lanmııı izni verilmemelidir. Bir tesioah n 
ya nh ı;ı eluıik yapıldı ğı v<'ya teknik kurallara uymadı ğı denetim sonucu 
ispatlanı rsa kusur hı olan için tazmi.nat, malikin rücu hakkı, vb. gibi 
hukuki vecibeleri.n gBni.imüze uygun olarak düzenlenmeoi ve uygulanmaın 

aağlamnah <h r. 

6- Ayrı ca teoiı:ıatta denetim ve oormluluk kadar oigortalama 
konusunda da ger<>kli yıımal. diizenlemeler yapılmalı. "" uygulanmalıdır. 

Yu kan da. bahı:ıi geçen deneUru Devlet, Sigorta ve Sektör i~ birliği 

ile yapılmanı öngörülmeUdir. 



7- Ülkemizde yapı ve tesimıt denetiminin yürütülmesi 

sorumluluğunun hukuki ve teknik yönlerden berraklaş t:ı. rı lması ve 
teoiı:ıah n ı:ıağlamh lh ile fonlmiyonelliğinin garanti altı na 

amacıyla yeni ek düzenlemeler yapılmah dır. 

tesisa.t 
yapılan 

8- Diğer yandan halen uygulana gelen sistemde yer alan ancak 
işlerliğini yitirmiş bir alt kurum olarak adı geçen "fenni mesuUuk~ 

kavramı- na da günün teknolojik ı;ı artları na uygun olarak açı kb k 
getirilmeı:ıi gerekmektedir. Ayrı ca iş lerlikte kazandı rı. lma h dır. 

9- Tesisat projesinde ortak çah ı;ımaya katı lacak çeşitli 

mesleklerden (yani mimar, inşaat müh<:>ındisi, makina mühendioi ve elektrik 
mühendiolerindeın olm;ıı an ı bireylerin ortak özellikleri, "araştı •·ı cı 

olmaları."' ve ·~meslekle:rini nevmeleri" geırekir~ Bunun sonucu uygulama 
ı;ı B.ırtnameı:ıine dayarn larak gerç<'kleı;ı tirilen teoisin herhanı:ıi bir eksikliği 

meydana gelmeyecektir. 

Son eöz olaralı:__jı_u_ı:ı_t!_E_Ö_yJ_c::ııı_e_~ı;!_iyorull!. "Mtlheındüılik hizmeti, 
ceoaretin oermayeoidir." Teoioat Mühendisliği Uygulama Şartnameleri ine; 

Değişen Atmoı:ıfer" ve İklim Şartları. na göre hazı ria.nBn ve uygulanan bir 

müherıdirıiik hizmetidir. 



KI\YNII.KLAR 

L Imar, Ihale, hışıaat, Mi.ihendüılik, Mimarlık, Müteahhitlik Mevzuatı 

Kani EKSIO~LU/Dr.Cengiz ERUZUN, Yasa Yayıncılık A.Ş. 1996 

r .. tanbul 
2. Inşaat ve Te,.iaat Müteahhitlerinin El KHilibt lkci.iment KILIÇBAY 

Türkiye Inşaat ve Te,.isat Müteahhitleri Işveren Sendikaıu Yayıru 

NO: 5 <tarihsiz) .1\ırıkara 

3. Yapı ve Ekcmomisi Reşat ULU~ 19611 Ankara 
ll. Inşaat Metraj ve Keşif Işlemi "Açıklamalar-Hesaplar" Şakir Uğur 

GÖZÜ <Tarihsizl Ankara 
5. Meslek Bilgisi Sami NO~IW 1991 Ankara 

6. Bina ve Yapı E"eri Maliklerinin Hukuki Sorumhııluğu !BIL m.58) 
Vardi. Doç. Dr .Nevzat KOÇ lJ. E. Ü .llulmk Fakültesi Döner Sermaye 

Işletmesi Yayuu No: lO 1990 HzmirJ Ankara 
7. Koruma Onanm Cengiz BEKTAŞ Yem Yay:mlan 1992 ISTANBUL 

S. Amüldopedik Mimarlık Sözlüğü Doğan HASOL Yem Yaymlaırı 1979 
Istanbul 

9- Imar Mevzuatı Yırd.Doç.Or.Müjdat Şf\KI\P. Beta Yayım Dağıtım A.Ş. 

1990 Istanbul 
10- Devlet Ihale Kanunu ve Yapı Iı;ı leri Uygulaması Ukutlu GÖNÜLAL 

A<hm Yayıncılık 1991 Ankara 
U- Soru ve Cevaph Yapı Iı;ıleri Uygulama"' UkuUu GÖNÜLAL Adım 

Yay:ı.ncıhk, !991 Ankaıra 
. 12- Açıldamah Devlet Ihale Ranunu v" Yapım Sözleşmelerinin Uygu

lanması Dinçer GÖNEN, Hikmet IŞIK Hleı;ıinci Ba.,kı) 1989 Ankara 
13- Yapıda Denetim-Sorumluluk ve Sigorta Er han KARAESMEN, Halil 

IZMIR, Naian BOYACI, Türkiye Inşaat ve Te8isat f1üteahhitleri 

işveren Sendikaa.ı Vaynn 1989 Ankara 
14. Mühemli.,lik Sözleş me ler-i ve Ş artnameleri Halim 

Araşıtu·ma, Eğitim, Ekin Yayınları 1983 Istanbul 
15. Taşıınmaz Malikin Vetkileri 1\ç:ı.ınndan Imar Kurallarına Aykırı ve 

Zarar Verici Inşaat: Doç.Dr.Aydın ZEVKLILER A.Ü.Hukuk 

Fak.Adaiet Vük.Okulu Yayınları No: 2 1982 Ankara 

16. Patent ve Li,.ans (Patent, Marka, Know-how) Sözleşmesi Hukuku 

Prof.Dr·.Ali Sait YÜKSEL, Marmara Üniver,.iteai Yayın No: 1111 1989 
Istanbul 

17. Inşaat Bilgisi Prof.Dr.Necati ÖZÇELIK LÜ.Orman Fak. Yayınlan, 
19911 Istanbul 

18. Mühendislik Hizmetieri Sektör Raporu Editör; Ali HELVACI TMMOB 
Mak.Mtih.Oda.aJ. Ankara Şubesi <MMO Yayın No: 1119-7l 1991 Ankara 

19. Birinci Ulusal Makina Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler 
Kitabı I. T. Ü. Makina F aklilteai, Editörler; Prof. !Jr. Yaı;ı ar ÖZEMIR, 
Prof.Dr.A. Talha DINIBÜTÜN,Doç.Dr. Taner DERBENTLI 1990 Istanbul 

20. Işçi Sağhih ve Iı;ı Güvenliği ile Ilgili Genel Bilgiler Çalıı;ıma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Işçi Sağlığı Daireai Başkanlığı ('{ayın 

No: 1990/30) Ankara 

120.14 



21. Yapı Işleri <Sıhhı Tesisat, Kalorifer Tesisah, Müşterek Tesiaıııt, 

Havalandu·ma ve Klima Tesisah, Otomatik Kontrol Tesiaah, Brülör 
Teaisah, Mutfak Tesisatı, Çamaınırhane Tesisah, Soğutma 

Tesiaat.:ıtv !Hastane Tesisat:ı, Aaaınaör ve Teaiaaı.tı) Birim Fiyat ve 

Tarifleri Bııyuıdn•lık ve Iskan Bakanhi'h Yayınları 1992 Jl.nkara 
22. Isıtma Y.Doç.M.Cemal OKUYAN Dicle Üni.Müh.Mim.FakiHtesi Yayuu 

1991 Şanlıurfa 

23. Sıhhı Teaisat Proje Hazırlama Teknik Esasları MMO Yayın NO: 122 
1990 Istanbul 

211. Kal.orifer Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları, MMO Yayın 

No: Bii 1989 lsta.nbul 
25. Yerden Iaıtma Teori ve Uygulama Eaasları, Hazırlayan 

Prof.Dr.Biroi KILIOŞ, Isıyer A.Ş.Yayun 1990 Istanbul 
26. Tip Detaylar, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı Işleri Genel 

Müd. Yayını 1986 ./'Inkara 
27. Tesisat · Detayları, Imar ve Iskarı Bakanlığı-Mesken Gen"l 

MüdürlüğU Proje ve I ınş. Da i. Yayını No: B 1968 1\nkara 
28. Teeieat Katidoğu (90/9ll Yem <Yapı Endüstrisi M"rkezil Yayını 

Istanbul 
29. Konut Teaisat Projeleri Hazırlanmasında Öngörülen Teknik Esaslar 

MMO Yayın No: 76 1972 Ankara 
30. hntma Tesisatı Mühendisin El Kitabı Uğur KÖKTÜRK Türk Demir 

Döküm Fa b. A.Ş. Eğitim Yayını 1980 Istanbul 
31. Türk Demiır Döküm Fabrikaları A.Ş. Isı Danışma Merkezi Yayınları 

1987-89 Istembul <Ol-Elektrik Bilgiler-i, 02-Kaloırifer Tesisatları, 

03- Yapılarda Isı Ihtiyacı Hesabı, 04-Kazan Dairesi Yerleştirme 

Kuralları ve Bacalar, 05-Merkezi Isıtma Sistemleri ve Boru Dona
nımnun Tasarımı, 06-llidrofor, 07-Sobalar, 08-Kat Kaloriferi 
Sistemi, 09-Merkezi Isıtma Sistemlerinde Kullanılan !sıhcı 

Elemanlar, 10- Enerji ve Yakacaklar) 

32. Konut Projelerinde Tesieat Levent TOSUN Kent Koop Yayını No: 66 
1986 Ankara 

33. Teaieat Mühendisliği Hizmetleri Mesleki Denetim ve Proje 
Hazırlama Esasları MMO Yayın No: 135 <2.baskıl 1990 Izmir 

34. Klima ve Havalandırma Şadi TAMER 1991 Ankara 
35. Soğutma Tekniği Prof. Dr. Alp in Kemal DO~SÖZ Kipaş Dağıtırncılık 

l9!U Istanbul 
36. Soğutma Teori ve Problemleri Ahmet Y. ERSOYDAN (2. Baskıl 1984 

I zmir 
37. Uygulamalı Soğutma Tekniği Nuri ÖZKOL MMO Yayını No: 115 

(3.Baskı) 1990 Ankara 
38. !!ava Kompresörleri ve Basmçh Hava Tekniği Melih GÜRSOY MG 

Grubu Teknik Yayınları 1991 !zmir 
39. Güneş Enerjisi Doç.Dr.Abdurrahman KILIÇ, Prof.!Jr.Aksel ÖZTÜRK 

Kipaş Daihhmcılık 1983 Istanbul 

40. Güneş Enerjisi ve Uygulamaları Ali Y. UYAREL Etem Sait ÖZ 1987 
Ankara 

Jll. Kızgın Su ve Buhar Tesisa.tı MMO I st. Şubesi Seminer Notları 1990 

Istanbul 

120. ı ) 



42. ·Hdimlendirme Tesisatı MMO 

Istanbul. 

Ist.!;lubesi Seminer Notlan 1990 

113. Hdimlendirme Soğutma Sistemleı.·inin Iı;ıletilmesi ve Bak.ım1 MMO 
Iatanbul Şubesi Seminer Notları 1991 Istanbul 

illi. Yaı:nlarda hn Valıhm.ı ve Buhar Geçiı;ıi Prof.Dr.Aipin Kemal DAÖSÖZ 

1991 Istanbul 
'15. Sanayi Kazanları ve Ek Donatım Işletme El Kitabı MMO Yayın No: 

HO {3.Baskü 1990 Bursa 

116. Gaz Tesisah Pr·oje Hazırlama Te,knik Esı:mları MMO Yayın No: 133 

1990 İstanbul 
41. Şemaiaırla Bina İçi Doğalgaz T<P.sisatı MMO Yayını No: lll5 1991 

i: stanbul 

118. Kom . .ıUarda Doğalgaz Tesisa h ve Dönüstim MMO İst.!;lubesi Seminer 
Notları. 1991 İl'ıt<:mbul 

.119. Endi.istride Doğalgaz Tesi9a tı ve Dönüşüm MMO İst. Şubesi Seminer 
Notl;u·ı 1991 i: stanbul 

50. Doğalgaz Teknik KuraUan Çev. Gillralp Basım KMO İst. Şubesi Va

yun 1991 İstanbul 
51. Doğalgaz Tebliğle,·i Editör; Sami ÖZTÜRK MMO Ankara Şubesi Semi

ner Notları 1992 Ankara 
52. Uygul-oımalı Yapı Teııl.9atı "Sıhhi Isıtma Havalandırma" Prof.Ahmet 

i'IRPAD Birsen Kitabevi Yayını 19Bl İstanbul 
53. Maldna Elemanları !5. GiHl "Boru öi Kapama Armatürleri" Şefi!< 

OKDA'i 1975 İstanbul 
5'1. Ya;:nd,t Sıhhi Tesisat, Cavit SIDJ\L-Etem Sait ÖZ Emel Matbaambk 

I9Bil ./'inkara 
55. Sıhlu Teı:ıiı:ıat Meslek Re9ıııi <C Ht I I) Milli Eğitim Bakanhğı Yayım. 

1990 Istanbul 
56. Sıhhi Te9isat Bölümü Meslek Teknolojisi lU Milli Eğitim Bakanlığı 

Yayını 1991 
51. Yapula Sağlık Donatımı Prof. Dr. Ahmet ALPilAN İ. T. Ü. Yayını Sayı 

13!.3 1995 İstanbul 

58. Kentsel Ait Yapı ve Çevre Sağlığı Uygulama Bilgisi Prof.Ahmet 
ARP!\0 Birııerı Yayınevi 1986 İstanbul 

59. Su Bilgisi Dr.Çağatay GÜLER-Yalçm COŞKUN Hatipoğlu Yayınevi 
1989 Ankaıca 

60. Su Gıda ve Konut Sağlığı Or.Çağatay GÜLER Hatipoğlu Yayınları 

1981 Ankara 
61. Yangından Korunma Yönetmelikler·i Türkiye Yangındam Korurıma ve 

Itfaiye Eğitim Vakfı Yayım No: 1 1992 İstanbul 
62. Yarıguı "Koruma-·Önleme-Söndürme" Teknikleri Rahmi KOYUNCU Sivil 

Savunma Genel Müdürlüğü 1985 Arıkara 
63. Yangın ve Söndürme Cihazıarı Baki AKANSEL Mar" Matbaası 1962 

!\.nkara 

6"1. LUluaal SJ_vılaşıtırıl.mıı;ı Petrol Gazı Sempozyumu Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Yayını 1990 /\.nkara 

65. Yangın Sempozyumu İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel MUdUr
Yayını 1988 Ankara 

66. AlevJerle Üç Asu· Fikret IIELVACIOÖLU 7 Günlük Seri Yazı TercUman 

Gazetmıi 13-19 

l :LO. Hı 



61. Güvenlik Hizmetleri "Dünya Özel Sayfaları" Dünya Gazetesi Eki 15 
Ekim 1992 İstanbul 

61L Iıntma-Soğutma-Havaland:ı.rma "Dünya Dosyaın II" Diinya Gazetesi 
Eki 16 Mart 1992 İstanbul 

69. Diinya İnşaat Dergisi 'ıı'ü 9 Sayı 95 Ocak 1993 İstanbul "Sayfa 
12-29 Doğalgaz, Sayfa 43-48 Asansör" 

70. İnıı aat "Malzemeleri. ve Uygulamaları" Dergisi !Sıhh:ı. Tesisat Özel 
Sayı.eıl Sayı 60 Kasım 1992 İstanbul 

71. Teknik Dergiler !Dizayn-Kontrüksiyon, Termoklima, Termodinamik, 
Tesisat, Doğalgaz, Türlt-İnı;ıa Muhtelif Sayıları) 

72. Türkiye Mühendislik Haberleri (İMO Yayuı Orgam.l "Müşa.vir 

Mühendislik Hizmetleri Özel Sayı 1" Aralık 1973 Sayı 225, "Özel 
Sayı 2" Ocak 19711 Sayı 226" Özel Sayı 3 Mayuı 197.11 Sayı 230 
Ankar·a 

73. Türk .Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yayını Dergiler· 
(Sayı ı-·n 1939-93 Arası Ankara 

7.11. Odalararası Ortak Mesleki Denetim Esaslan T .C. Resmi Gazete 
11.6.1974 Sayı-14912 Ankaıra 

75. Bayındırlık İı;ıleri Genel Şartnamesi 9 Ekim 19811 Tarih ve 185110 
Sa.yüı Resmi Gazete'de Yayınlanan 811/8520 Nolu BKK. 

76. Yaınm Hizmet ve Taı;nma Üıleri Tıp Şartnamesi 27 Mayııı 1984 Tarih 
ve 181!13 Sayılı Resmi Gazete' de Yayınlanan 811/7958 Nolu BKK. 

77. Mimar• lık ve Mühendisilk Hizmetleri Ş artnamesi 5 Ağustos 1985 
Tarih ve 13883 Sayılı Resmi Gazete' de Yayınlanan 85/9707 Nolu BKK 

78. Mühendislik-Mimarlık-Müşavirlik Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve (',e

liı;ıtl.rilmesine Ait Esaslar 6 Ocak 1900 Tarih ve 19686 Sayüı Resmi 
Gazete'de Yayınlanan 87/12317 Nolu Karar He Buna İlişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Tebliğ !Tebliğ No: SAGGM-88/l) 12 Kasım 1988 
Tarih ve 19987 Sayılı Resmi Gazete-Ankara 

79. Mühendislik ve Mimarlık Pr·oje Yarıı;ımalarına Ait Yönetmelik 19 
Ağustos 1970 gi.ln ve 13584 Sayılı Resmi Gazete-llnkara 

80. Yapı Tesis ve Onarım İı;ıleri ihalelerine Katılma Yönetmeliği, 28 
Mart 1981 Tarih ve 1"7293 Sayıh Resmi Gazete-llnkara 

!U. Muayene ve Kabul iııl.emlerine Ait Yönetmelik lO Haziran 1985 Tarih 
ve 18780 Sayılı Resmi Gazete 

82. Bayu-ıdırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık İşleri Kontrol Vönet-
5 Eylül 1979 Tarih ve 167115 Sayılı Resmi Gazete 

83. Devlet ihaleleri Genelgeleri "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çeşit

li taa~ihl.erde her yıl. yenilenmektedir." 
Bi!j. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' nca Yayınlanan 

M\lı;ıavirliği Hizmeti Yönetmeliği" 10 Aralık 1992 gün 
Resmi Gazete 

"Proje Kontrol 
ve 211131 Sayılı 

85. Condıtıons Of Contract For Works Of GivH Engint'>ering Costruction 
~FHJIC" Part I General Condıhona With Forms Of Tender And 
1\greement, Part U Condıhons Of PBrticular Application W.ith 
Guidelines For Preparation Of Part II Claueee, 1987 

86. Corıdıtıons Of Contract For Electrical And Mechanical Works "With 
Forma Of Tender And J\greement" FIDIC 1987 

87. Türk Standartları Kataloğu 1991 ile TSE Standartları TSE Yayınları 

Ankara 

BKK: Bakanlar Kurulu Kararı 

J 20. 1 7 



ÖZGEÇMI~ 

1950 yıhnda Malatya'da doğdu. 1972-1973 yılında Gaıd 

Üniveır~itesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden Makina Mühendiı•i olarak 
mezun olmuı;o tuır. 

" 
1973-19"75 yıllan arası Vozl!!at Çandır Yağ Fabrikasında, 1975-1979 

yılları· arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, göır.,v yap"iı;ıhr. 

• 1979-l9B2 y:ılhırı araınnda Gazi Üniversitesi Minı.emlislik Mimarlık 

FakiUte<ıi Makina Bölümünde Öğretim Görevlisi olaırak çalı.şmıı;ıtır. 1979 
yıluı.da. Yıldız Üniv .. ırsitesi' nde lisans üstü (yüksek mühendislik ve 
doktora) çahı;ı malarına ba.şılamıı;ı olup doktora çalıı;ı maları halen d .. vam 
etmektedir. 

Bir süre serbest mühendis-müı;ıavir olarak çalı111tıktan sonra 1985 
yılının Nisan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel 
Mi.idürlüiı;ünde Genel Müdür Vardımcısı olarak göreve başlamışı ve 1989 
Eylül ayına kadar bu görevine devam etmiijltir. Görevi süresince Ankara 
Doğal Gaz Projesi uygulamaaında ve Metro gibi büyük projelerde birinci 
derece <ıorumlu olarak görev yapınışı tır. 

Bir dönem !1989-1990) Ankara Makina Müh.,ndialeıri Odası 

Başkanlığı ile TSE Maldna Hazırlık Grubunda Üye, Doğal Gaz Özel 
Ihtisa:a Komi:ayonunda Baı;o kan olarak görev yapmış tır. Yayınlanmış 

ınakaleleri, tezleri ve teknik yayınları bulunmaktadır. Yabancı dili 
ingilizce olup, evli ve iki çocuk babasıdır. 

1989' dan bu yana Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Vüks"'k 
Okulunda Öğretim Görevlisi ve E.B.K.Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütmektedir. 

l20.1H 




