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A
ĠġĠN YERĠ
Lapta Başpınar Mahallesi’nde Pafta/Harita : XI/23E1.W2 ve XI/23E2.W, parsel:343
B
ĠġĠN KAPSAMI
Lapta Belediyesi Başpınar ve Yavuz Mahallelerine Yönelik Cami Projesi detayları, Genel,
İdari, Teknik Şartnameler ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Fenni Şartnamesine
uygun olarak işlerinin tamamlanması işin kapsamını oluşturur.
C
GENEL HUSUSLAR
1. Yapılacak iş Lapta Belediyesi Başpınar ve Yavuz Mahallelerine Yönelik Cami Projesi,
Genel, İdari, Teknik Şartnameler ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Fenni Şartnamesine uygun olacaktır.
2. Şartnamelerin tefsirleri Lapta Belediyesi’ne ait olacaktır.
3. İnşaat sırasında ve inşaat devam ettiği müdettçe inşaat sahasında meydana gelebilecek
her türlü olay ve kazadan doğrudan doğruya müteahhit sorumlu olup, bunlar için gerekli
tüm masraflar müteahhit tarafından karşılanacaktır. Müteahhit işi ve işçiyi sigorta
ettirmekle mükelleftir. Müteahhit Çalışma izni olmayan ve sigortasız işçi çalıştırmayacaktır.
4. İnşaatta kullanılacak her türlü malzeme birinci sınıf ve genel şartname hükümlerine uygun
olacak ve kontrolun onayından geçirilecektir. Yapılacak işçilik birinci sınıf işçilikle
yapılacaktır.
5. İnşaat tamamlandıktan sonra kaba ve ince temizlik yapılacak, çıkan atık malzeme
Müteahhit tarafından kontrolun ve yerel makamların izin vereceği bir yere dökülecektir.
6. Özel teknik şartname, proje ve metraj bir bütün olup, metrajda belirtilen tüm kalemlerdeki
işlerin tanımı ve açılımı şartnamede anlatıldığı şekilde olacaktır. Birinde olupta diğerinde
unutulan, ( şartname ve proje ) eksik bırakılan her şey de müteahhiti bağlamaktadır.
7. Özel teknik şartnamede belirtilmeyen tüm konular için Ulaştırma Bakanlığı Genel Fenni
Şartnamesine başvurulacaktır.
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DMALZEMELER
İnşaatta Lapta Belediyesi Teknik Şartnamesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Genel
Fenni Şartnamesinde belirtildiği şekilde birinci sınıf malzemeler kullanılacaktır.
1. Çimento: Çimento taze Portlant çimentosu olacaktır.
2. Kireç: Ekstra torba kireci kullanılacaktır.Sadece III’cü el sıvalarda topak kireç
kullanılacaktır.
3. Kum: İçerisinde %5’ten fazla kil bulunmayan ve yerine göre gerekli granülometriye uygun
dağ ve deniz kumu olacaktır.
4. Çakıl: Yıkanmış, sert 0.5-3cm büyüklükte silisli çakıl kullanılacaktır.
5. Demir: S.T.I olacak, yağ, pas vs. pisliklerden arı olup soğuk olarak işlenecektir.
6. TaĢ:
a) Emici Kuyuda: Emici kuyunun yapımında daha önce kullanılmamış yeni sarı taş
kullanılacaktır
b) Duvar Sarı TaĢ : Duvar Kaplamalarında kullanılacak sarı taşlar ocağından, ince taneli,
homojen, sert, iyi oluşmuş taşlar olacaktır. Topraktan,organik ve yabancı maddelerden
arınmış olacak ve ocağın ayni bölgesinden çıkarılmış tek renkli taşlar olacaktır. İçindeki kil
oranı %5’i geçmeyecektir.
7. Delikli Tugla : İyi pişmiş keskin köşeli 10x20x30cm ebadında delikli tuğla kullanılacaktır.
Tuğlalar yanık, çatlak ve kırık olmayacaktır.
8. Halı Kaplama : 7mm sentetik keçe üzerine 12 mm halı kullanılacaktır.
9. Traverten Mermer : Birinci kalite dolgulu, cilalanmış Traverten mermer kullanılacaktır.
10. Afyon Krem Doğal Mermer : Birinci kalite Afyon Krem doğal mermer kullanılacaktır.
11. Doğramalık Kereste: Doğramalarda birinci sınıf kırmızı sert ağaç (meranti) kereste
kullanılacaktır.
12. Boyalar:
a) Duvar Boyası : ÇBS, DYO, Marshall, Trimetal veya muadili en iyi cins plastik boya
kullanılacaktır. Kullanılmadan önce kontrolün onayından geçecektir.
b) AhĢap ve metal Boyası: ÇBS, DYO, Marshall, Trimetal veya muadili en iyi cins yağlı
boya kullanılacaktır. Kullanılmadan önce kontrolün onayından geçecektir
c) AhĢap koruyucu ve vernikler : ÇBS, DYO, Marshall, Trimetal veya muadili en iyi cins
Akrilik esaslı dış cephe boyası kullanılacaktır. Kullanılmadan önce kontrolün onayından
geçecektir.
13. Ġzolasyon:
a) Duvar altlarına 2 pyl katranlı kağıt (Ruberoit) kullanılacaktır.
b) DöĢeme Altı Ġzolasyon:
Döşeme altı izolasyonlarda 2 el su bazlı izolasyon
kullanılacaktır.
c) AhĢaplarda: Ahşapların kagirle temas eden kısımlarına 2 el Solingon sürülecektir.
Montajdan sonra ahşap kasa ile kagir kısımlar arasına izolasyon amaçlı köpük sıkılacaktır.
Tüm kasalar fakko demirleri ile duvara tutturulacaktır.
d) Çatılarda: 3mm polyester keçeli (min 150 gr/²) izolasyon kullanılacaktır.
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e) Sarı taĢlarda : Tüm sarı taş yüzeylerde temizleme, tamir, yenileme v.s işleri bittikten
sonra en iyi kalite , kontrolun seçeceği , (Hydroseal veya muadili) şeffaf nefes alan emperye
yalıtım malzemesi 2 el olarak uygulanacaktır. Şeffaf izolasyon en az 10 yıl garantili olacaktır.
f) Temel duvarında :Bina çevresine tüm dış duvarlar altındaki temel duvarlarına detayda
gösterildiği gibi, en iyi kalitede kontrolun onaylayacağı, yumurta kaplığı şeklinde, 3 milimetre
polyester katkılı izolasyon kullanılacaktır.
14. Diğer Malzemeler: İnşaatta kullanılacak diğer malzemeler birinci sınıf olacak ve kontrolun
onayından geçecektir.
EĠMALATLAR :
Lapta Belediyesi Teknik Şartnamesi, Lapta Belediyesi Başpınar ve Yavuz Mahallelerine
Yönelik Cami Projesi Teknik Şartnamesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Fenni
Şartnamesinde tarifi yapılan imalatlar kullanılacaktır.
1
Duvar Harcı : Duvarlar için (1;2;8;) (çimento;kireç;kum) harcı kullanılacaktır.
2
Tesviye Betonu : Tesviye betonları (1;1;2) (çimento;kum;çakıl) harcı kullanılacaktır.
3
Sıva Harcı :
a) Birinci El Sıva Harcı : Birinci el sıvalarda (1;3) (çimento;kum) harcı kullanılacaktır.
b) Ġkinci El Sıva Harcı : İkinci el sıvalarda (1;2;8) (çimento;kireç;kum) harcı kullanılacaktır.
c) Üçüncü El Sıva Harcı : Üçüncü el sıvalarda (1;2;%10) (kireç;kum;çimento) harcı
kullanılacaktır ve en az 0.5cm kalınlıkta olacaktır.
d) Çimento Sıva Harcı : Çimento sıvalar (1;3) (çimento;kum) harcı kullanılacaktır.
elemanlarının zarar görmemesi için kontrolun gerekli gördüğü tüm tedbirler alınacak ve en
küçük bir hasardan müteahhit sorumlu olacaktır.
4
Grobetonlar (C14 normunda) : Grobetonlar (1;3;6) (çimento;kum;çakıl) harcı kullanılacaktır.
5
Betonarme: (C20-C25 normunda) : Betonarme betonları yerine göre
(çimento;kum;çakıl) ve (1;1.5;3) (çimento;kum;çakıl) karışımlı hazır beton olacaktır.

(1;2;4)

6
Blokaj DöĢenmesi : 10,15cm büyüklükte seçme çakıl taşları sıkıştırılmış toprak üzerine elle
dizilip sıkıştırılarak 15cm yükseklikte blokaj yapılacaktır. Taşların düz kısımları toprak üzerine
gelecek şekilde elle dizilip tokmaklanarak sıkıştırılacaktır. Blokajın üst tarafında kalan
boşluklara kesinlikle ince çakıl serilmeyecektir.
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FTATBĠKAT :
I.
CAMĠ ĠNġAATI ĠġLERĠ :
1
Arsanın Tesfiye Edilmesi :
İnşaat sahası genel olarak gereksiz ağaç bitki ve pisliklerden temizlenerek temellerin
işaretlenebileceği bir duruma getirilecektir.
2
Hafriyat Aplikasyonu:
Arazi üzerine mimari projesine uygun olarak ve harita mühendisi tarafından getirilen
koordinatlar eşliğinde hafriyat aplikasyonu yapılır.
3
Harfiyat :
Aplikasyona göre harfiyat yapılacaktır.
4
Harfiyat Nakliyesi :
Harfiyattan çıkan moloz ve kayalar, kamyona yüklenip belediyenin göstereceği alanlara
atılacaktır.
5
Temel Altı Mıcır ve Drenaj ĠĢleri:
Hafriyatı yapılmış zemin üzerindeki kaba toprak sıyrılarak mıcır ile tesviye yapılacaktır. Mıcır
içinde drenaj için özel drenaj boruları döşenecektir. Drenaj borularının yeraltı sularını tahliye
edebilmesi için eğimlerine dikkat edilmelidir. Bu işlemi düzgün yapabilmek için mıcır
kalınlığının 18 cm den daha az olmaması gerekmektedir.
6
Mıcır Tesviyesi ve Temel Altı Grobeton (C14 normunda):
Serilen mıcır tesviye edilecektir. Mıcırın etrafına nivo ile teraziye alınmış kalıplar
yerleştirilerek grobeton dökümüne başlanacaktır. Grobeton (C14 normunda) kalınlığı 10 cm
olacaktır. Grobetonun drenaj borularının tıkamaması için drenaj borularının nasıl örtüldüğüne
dikkat edilmelidir.
7
Radye Temel Altı Ġzolasyon Hazırlıkları:
Radye temel yapımı öncesinde, temel altı bohçalama yalıtımını yapabilemek ve temel
yanlarının yalıtımı ile temel kalıbını aynı anda oluşturabilmek için temel sınırlarına
tuğla/Ahşap ile kalıp/duvar örülecektir.
Bu duvarın ölçüleri radye temel sınırlarına göre tespit edilecektir. Yüksekliği de radye temel
kalınlığından 5-6 cm yüksek olacaktır. Bu 5-6 cm fazlalık izolasyon koruma betonu için
gereklidir.
8
Temel Altı Bohçalama Yalıtım ve Koruma Betonu (C14 normunda):
Radye temel altında kalacak olan bohçalama yalıtımı membran türü yalıtım malzemesi ile
yapılacak ve üzerine (C14 normunda) 5 cm koruma betonu atılacaktır. Koruma betonu,
radye temel imalatı sırasında demir döşenirken yalıtımın zedelenmesini önler.
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9
Radye Temel Demirlerinin DöĢenmesi.
Statik projesine uygun biçimde temel demirleri döşenecektir. Demir altı paspayları
konacaktır. Bu paspaylarının temelde 5 cm olması gerekmektedir. Demir aralarından,
faraday kafesi sağlamak ve statik elektrik yükünü deşarj edebilmek için galvaniz şeritler
geçirilecektir.
10
Temel Betonu Dökülmesi (C20-C25 normunda):
Statik projede belirlenen (C20-C25 normunda) beton sınıfına göre getirilen beton, betona su
katmadan, gerekirse akışkanlaştırıcı ile takviye edilerek dökülecektir. Betonun kalıba iyi
yerleşmesi ve boşluk oluşturmaması için mutlaka vibratör kullanılmalıdır. Vibratör işi bilinçli
elemanlara teslim edilecek ve döküm boyunca çalıştırılacaktır.
11
Subasman Perdelerinin Ġmali (C20-C25 normunda):
Radye temel ile subasman kotu arasında imal edilecek olan subasman perdelerinin Statik
projede belirlenen demir, kalıp ve beton (C20-C25 normunda) işleri usulüne uygun şekilde
tamamlanacaktır.
12
Dolgu ve SıkıĢtırma:
Subasman perdelerinin içinde kalan boşluğa uygun malzeme ile yapılan dolgular, daha sonra
boşluk yaratmaması için kompaktörlü sıkıştırma öncesinde suya doyurulması gerekmektedir.
13
Kompaktörlü SıkıĢtırma:
Yaklaşık %20 nem oranına ulaşmış olan dolgu kompaktörle sıkıştırılacaktır.
14
Subasman Kotu Hasır Demirli Grobeton (C14 normunda):
Sıkıştırılmış dolgu üzerine pis su tesisatı gibi altyapı imalatları tamamlandıktan sonra, mıcır
serilir. Bu mıcırın görevi, grobeton ile dolgu malzemesi arasında bir katman oluşturarak
betonu ve hasır demiri korumaktır. Serilen mıcır üzerine 8-12 cm kalınlığında (projede
öngörülen sınıfta) beton dökülür. Bu uygulamada dökülen beton (C14 normunda) olacaktır.
Dolgu üzerine yapılan grobetonun kalitesiz olmasının, ilerde taban çökmesi gibi sıkıntılara yol
açabileceği bilinmelidir.
15
Hasırlı Grobeton Dökümü:
Subasman perdelerinin bitiş kotunun ve üst kenarlarının düzgün olması önemlidir. Grobeton
tesviyesinin kolaylığı ve doğruluğu için bu tür püf noktalarına önceden dikkat etmek gerekir.
Perdelerin kotunun grobeton kotundan aşağıda olması durumunda kolon filizlerinin arasında
grobeton girmesi ve ilave bir katman oluşturması statik açıdan tehlikelidir.
16
Kolonlar, KiriĢler ve Plaka Kalıpların Kurulması ile Betonlarının Dökümü (C20-C25
normunda):
Projede verilen ölçü ve şekillere göre filiz kolonları, bağlantı kirişleri, kolon ve plaka kalıpları
sırası ile kurulup projesine göre teçhizat demirleri bağlandıktan sonra (C20-C25 normunda)
1:2:4 (Çimento:Kum:Çakıl) karışımı betonla doldurulacaktır. Kalıplar döküm esnasında şekil
değiştirmeyecek şekilde yapılacak ve beton basıncı ile açılmaması için tedbir alınacaktır.
Döküm yapılırken kalıpçı ekibi şantiyede hazır bulunacaktır. Betonun kalıbın her tarafını
doldurması ve boşluk kalmaması için beton dökümlerinde sıkıştırma vipratörle yapılacaktır.
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17
Kalıpların Sökülmesi :
Kirişlerin yan kalıpları ile kolon kalıpları dökümden minimum 3 gün sonra, 4m’ye kadar alan
açıklıklarda kiriş alt dikmeleri dökümden minimum 21 gün sonra kontrolun onayı alınarak
sökülecektir.Yerine dökülmüş betonlar sabah ve akşam üzeri olmak üzere günde iki kez ve
21 gün süre ile sulanacaktır.
18
Çatı ĠĢleri :
Projede verilen ölçü ve şekillere göre Ahşap çatı yapılacaktır.
a) Mertekleme Yapılması ĠĢleri :
Döşenecek mertekle makineden geçirilecek ve kontrolün göstereceği şekilde el frezesi
vurulacak ve projede gösterildiği gibi döşenecektir.Tüm merteklere ahşap koruyucu
sürülecektir.
b) AhĢap Kiremit Altı Kaplama ĠĢleri :
Mertekler üzerine silinmiş geçmeli kiremit altı ahşap kaplama yapılacaktır.
c) Kiremit Altı ahĢap Kaplamalara ve merteklere Koruyucu Boya Sürülmesi ĠĢleri:
Kiremit altı ahşap kaplamalara ve merteklere 2 el usulüne uygun koruyucu boya
sürülecektir.
d) Kiremit Altı Isı (Strafor) ve su (Rufolin) Ġzolasyonu Yapılması ĠĢleri:
Ahşap kaplama üzerine önce ızgara şeklinde çıtalar arasına en az 3cm kalınlığında
strafor ile ısı izolasyonu, sonra da rufolin kiremit altı izolasyonu malzemesi firmanın
tarifine göre uygun olarak döşenecektir.
e) Kiremitlerin DöĢenmesi ĠĢleri :
“Rufolin” kiremit altı levhaları üzerine usulüne uygun olarak yeni (Granada) tipi oluklu
kiremitler döşenecektir.
f) Mahya Kiremidi ve Mahya Yapılması ĠĢleri :
Kiremitler döşendikten sonra mahyalar özel mahya kiremidi ile finişlendirilecektir.
g) AhĢap Kalkan Yapılması ĠĢleri :
Cami çatısı döşendikten sonra çatıyı saracak şekilde ahşaptan mevcuda uygun şekilde
ahşaptan kalkan yapılacaktır. Yapılacak olan kalkan 2.5X20cm 1. Sınıf isveç keresteden
olacaktır.
19
Duvar Altlarına Ġzolasyon Yapılması :
Örülecek duvarların altlarına iki kat katranlı kağıt
yanından 5’er cm taşacaktır.

serilecektir. Katranlı kağıt duvarın iki

20
Duvarların Örülmesi :
Projede verilen ölçü ve şekillere göre 1:2:8 (çimento:kireç:kum) karışımı harçla ve düşey
derzler üst üste gelmeyecek şekilde delikli tuğla duvarlar örülecektir. Duvarlar şakülünde ve
gönyesinde örülecek derzleri gayet düzgün ve yatay olacaktır. Tuğla duvarlar örülürken
tuğlaların alınlarına da harç konulacaktır. (Düşey derzler de harçla örülecektir) Tuğla
duvarların kolon ve kirişlerle temas eden kısımları çimento harcı ile örülecektir.
21
File Çekilmesi :
Tuğla duvarların kolon ve kirişlerle temas eden kısımlara file çekilecektir.
22
Sıva ĠĢleri :
Tüm sıvalarda kırma çakıl kumu, deniz kumu ve sarı deniz kumu kullanılacaktır.
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a) Birinci El Sıva : (1:3) çimento:iri deniz kumu) : Sıva yapılacak tüm yüzeylere iç ve dış
tüm duvarlara, kemer, tavan ve kubbelerin iç satıhlarına yapılacaktır. Birinci el sıvanın
kalınlığı 0.5cm’i geçmeyecektir
b) Ġkinci El Sıva : 1:2:8 (Çimento:kireç:kum) : Projede gösterilen tüm sıvanacak yüzeylere
birinci el sıva üzerine kiriş tuğla birleşim yerlerine file çekildikten sonra ikinci el sıva
yapılacaktır. İkinci el sıva gayet düzgün olarak yapılacaktır.
c) Üçüncü El Sıva : !:2: Az çimento (Ġyi sönmüĢ kireç: Ġnce kum: az çimento) : İç
hacimlerde ikinci el sıva yapılmış yüzeyler sertleştikten sonra üçüncü el sıva tatbik
edilecektir. Duvar ıslatıldıktan sonra verilen karışım geniş tahta mala ile ve üzerinde uzun
süre çalışılarak yüzeye uygulanır.
Köşe ve kenarların keskin çıkmasına özen gösterilecektir. III. El sıvanın (I. El + II. El + III. El)
toplam kalınlığı 2.5cm olacaktır.
23
Sarı TaĢ Kaplama Yapılması :
Projede gösterilen dış cepheye birinci sınıf işçilik ve malzeme ile düzgün kesilmiş sarı taş
kaplama yapılacaktır. Taş kaplamalar projede gösterildiği gibi 25-30cm eninde, 3-4cm
kalınlığında özel yatay derzli kesim biçiminde olacaktır.Sarı taş kaplamalar tatbikat sırasında
verilecek detaylara uygun olarak atölyede makine ile imal edilecek ve yerine roplakslı sarı
vida ya da akıllı vida ile vidalanıp yerinde yapılacak tarife göre en iyi kalite, esnek, çimento
seramik yapıştırıcısı (beyaz) ile tutturulacaktır. Vida başları taşa gömülecek ve delikler özel
macunla kapatılacaktır.Seri imalata geçmeden önce müteahhit birlikte çalışacağı taşcı
taşeronuna tüm taş işçiliğini içeren örnekler yaptırıp kontrolun onayına sunacaktır. Kontrolun
onayı alınmadan kalıcı hiç bir taş işçiliği yapılmayacaktır.
Taş kaplamalar derz aralığı bırakılmadan dipdibe konacaktır. Oluşacak 1mm kalınlığındaki
derzler ise sarı taş tozu ve beyaz çimentoyla hazırlanmış derz dolgusu ile çok düzgün bir
şekilde doldurulacaktır. Derz dolguları sarı taşlarla ayni renkte olacaktır ve asla dışarı
taşmayacaktır. İş bitiminde tüm taşlar özel kimyasal maddesi ile izole edilecektir.
Kullanılacak sarı taşlar Alayköy ocağından, ince taneli, homojen, sert, iyi oluşmuş taşlar
olacaktır. Topraktan. Organik ve yabancı maddelerden arınmış olacak ve ocağın ayni
bölgesinden çıkarılmış tek renkli taşlar olacaktır. Taşların içindeki kil oranı % 5’i
geçmeyecektir. Taş kaplamalar projede gösterildiği gibi 25-30cm eninde, 3-4cm kalınlığında
özel yatay derzli kesim biçiminde olacaktır.
24
Kapı ve Pencere Çevrelerine Sarı TaĢ Pervaz Yapılması : Kapı ve pencere çevrelerine
plan, kesit ve görünüş paftalarında gösterildiği şekilde sarı taş kornişler yapılacaktır. Sarı taş
kornişlerin (Sövelerin) detayları mimari detay paftalarında verilmiştir.
Kullanılacak olan sarı taşlar Vakıflar İdaresi Genel Teknik Şartnamesi ile Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı Genel Fennli Şartnamesine uygun ince taneli, homojen, sert, iyi oluşmuş
taşlar olacaktır. Toprak, organik madde ve yabancı maddelerden arınmış olacak ve ocağın
ayni bölgesinden çıkartılmış tek renkli taşlar olacaktır.
Taş işçiliği birinci sınıf işçilikle yapılacaktır. Taş örgü işlerinde ve taş örgü ile tuğla duvarların
birleşim yerlerinde kireçsiz, çimento harcı kullanılacaktır. Taş kaplamalar derz aralığı
bırakılmadan dipdibe konacaktır. Oluşacak 1mm kalınlığındaki derzler ise sarı taş tozu ve
beyaz çimentoyla hazırlanmış derz dolgusu ile çok düzgün bir şekilde doldurulacaktır. Derz
dolguları sarı taşlarla ayni renkte olacaktır.
Taş profiller atölyede makine ile işlenecek ve iş bitiminde taşlar özel kimyasal malzemesi ile
izole edilecektir.
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25
Tüm Kemerlere Sarı TaĢ Kaplama Yapılması :
Projede gösterilen iç – dış tüm kemerler iç ve dış yüzü ve alın kısımlarına birinci sınıf işçilik
ve malzeme ile sarı taş kaplama kornişler yapılacaktır. Sarı taş profiller tatbikat sırasında
verilecek detaylara uygun olarak atölyede makine ile imal edilecek ve yerine roplakslı sarı
vida ile vidalanıp yerinde yapılacak tarife göre çimento şerbeti ile tutturulacaktır. Vida başları
taşa gömülecek ve delikler özel macunla kapatılacaktır. Kemer alınlarındaki sarı taş profil iç
tarafa sıva payı kadar taşırılacak ve sıva sarı taş kaplamada bitirilecektir. ( Alındaki sarı taş
profilin et kalınlığı iç taraftan görülecek şekilde finişlendirilecektir.)
Seri imalata geçmeden önce müteahhit birlikte çalışacağı taşcı taşeronuna tüm taş işçiliğini
içeren örnekler yaptırıp kontrolun onayına sunacaktır. Kontrolun onayı alınmadan kalıcı hiç
bir taş işçiliği yapılmayacaktır. İş bitiminde taşlar özel kimyasal maddesi ile izole edilecektir.
Kullanılacak sarı taşlar Alayköy ocağından, ince taneli, homojen, sert, iyi oluşmuş taşlar
olacaktır. Topraktan. Organik ve yabancı maddelerden arınmış olacak ve ocağın ayni
bölgesinden çıkarılmış tek renkli taşlar olacaktır. Taşların içindeki kil oranı % 5’i
geçmeyecektir. Taş kaplamalar derz aralığı bırakılmadan dipdibe konacaktır. Oluşacak 1mm
kalınlığındaki derzler ise sarı taş tozu ve beyaz çimentoyla hazırlanmış derz dolgusu ile çok
düzgün bir şekilde doldurulacaktır. Derz dolguları sarı taşlarla ayni renkte olacaktır.
26
DöĢeme Kaplamaları :
A- Traverten Mermer kaplaması :
Son cemaat mahalline projede verilen ölçü ve şekillere uygun olarak birinci kalite Traverten
mermer döşenecektir. Derzleri duvara paralel, derz araları maksimum 2mm olacak ve
döşendikten bir gün sonra beyaz çimento ile bodolanacaktır. Mermerler minimum 2.5cm
kalınlıkta olacaktır. Traverten mermer döşeme olan yerlerde mermer cinsinden süpürgeliği
olacaktır.
a- Kenar Mozaikleri : Son cemaat yeri çevresine döşeme Traverten mermeri ile ayni cins
kenar Traverten mermeri monte edilecektir. Kapı içine ayni cins Traverten mermer eşik
mermeri konacaktır
b- GiriĢe Traverten Merdiven Basamakları : Projede gösterilen giriş merdivenlerine ve
rampa kısmı döşeme mermerleri cinsinden Traverten mermer basamaklar ve mermer
döşenecektir.
c-Traverten Denizlik : Projede verilen ölçü ve şekillere uygun olarak tüm pencerelere birinci
kalite Traverten denizlik konacaktır.
B- Halı DöĢeme Kaplaması :
Projede gösterilen kısımlara keçe + halı döşenecektir. Halı döşenecek kısımlara (ibadet
mahalli ve kadınlar kısmı) tesfiye betonu dökülecektir.
a- Tesfiye Betonu
1:3:6 (Çimento:kum:çakıl) : Karışımlı harçla minimum 7 cm
yüksekliğinde dökülecektir. Tesfiye betonu harcında kullanılacak çakıl ebatları 1cm’nin
altında olacaktır.
b- Halı DöĢeme : Halı ölçüleri yerinden alınıp kesilecek, özel aracı ile gerilerek tutkalla
tesfiye betonuna yapıştırılacaktır. Halı döşeli kısımlara kontrolün onaylayacağı renkte özel
plastik süpürgelik takılacaktır. Süpürgelikler duvarlara dübelli vida ile tutturulacaktır.
Keçenin sahip olacağı teknik özellikler Ģöyledir:
1Kalınlık 7mm olacak,
2Rulo ağırlığı 13kg olacak,
3Rulo boyu : 11mx1.37m olacak,
4Tabanı izolasyonlu olacak,
5Kendisi sentetik olacak,
6İngiliz malı olacak,
Halıda aĢağıdaki teknik özellikler aranacaktır:
1Solmayan, yatmayan keçeleşmeyen, koku yapmayan ve güvenin yemediği halı
olacaktır.
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2%80 yeni yün, %20 Polyamid’den imal edilecektir.
3Hav yüksekliği minimum 12mm olacaktır.
4Hav sıklığı m2 başına minimum 600 olacaktır.
5Dokuma halı olacaktır.
Öncellikle halı altına yukarıda özellikleri belirtilen özel sentetik keçesi serilecektir.Daha sonra
imalatcı firmanın tarif ettiği biçimde ve özel aleti ile halı gerilerek keçe üzerine döşenecektir.
Not : Kullanılacak halı en iyi cins, Saray, Ladik, Gümüşsuyu, Dünya,Samur veya muadili halı
olacaktır.
27
Doğrama ĠĢleri :
Ahşap doğramalar projede verilen ölçü şekil ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır.
a) Cami GiriĢ Kapısı Yapılması ĠĢleri (Bkz. D14) : Projede verilen ölçü ve şekillere uygun
olarak meranti (kırmızı sert ağaç) kapı olacaktır. Kapı detayı tatbikat sırasında verilecektir.
Kapının tüm aksamları (özel demirci tipi kollu menteşe, kilit, kapı kolu ve stoperi) komple
olarak takılacak ve ahşap koruyucu ve vernik yapılarak finişlendirilecektir. Ahşapların kagirle
temas eden yüzeylerine 2 el solingon sürülecektir.
d) Son Cemaatten Kadınlar Kısmına GeçiĢ Kapısı Yapılması ĠĢleri (Bkz. D13) : Projede
verilen ölçü, şekil ve detaylara uygun olarak Son Cemaat yerinden Kadınlar kısmına geçiş
kapısı meranti (kırmızı sert ağaç) kapı olacaktır. Kapının tüm metal aksamları (menteşe, kilit,
kapı kolu ve stoperi) komple olacak ve ahşap koruyucu ve vernik yapılıp finişlendirilecektir.
Detayı tatbikat sırasında verilecektir.
a) P1 Pencereler Yapılması ĠĢleri (Bkz. D09) : Projede verilen ölçü, şekil ve detaylarına
göre Ahşap görünümlü PVC açılan kanat pencere yapılacaktır. PVC doğrama serisi 70 lik
olup, taban genişliği 70 mm. ve et kalınlığı 3 mm. olup, bu ölçüler için ± 0,2 mm tolerans
sınırı olarak kabul edilecektir. Bu seride beş odacıklı profil kullanılacaktır. Uygulanacak çift
cam 4+12+4 mm. olacaktır. PVC bağlantı elemanları ve aksesuarlar 1. sınıf malzemeden
olacaktır.
Pencerelere projede verilen ölçü, şekil ve detaylara uygun olarak dıştan lokmalı demir kitabe
takılacaktır. Pencerenin detayı tatbikat sırasında verilecektir.
b) P3 Pencereler Yapılması ĠĢleri (Bkz. D10-D11) : Projede verilen ölçü, şekil ve
detaylarına uygun olarak Dıştan fil gözü motifli beton kaset yapılacak kasetlerin delik
yerlerine cam konmayacaktır. Kasetler beyaz çimento ve mermer tozu harcı ile dökülecek,
kaset et kalınlığı 7 cm olacaktır. Kasetler içerisine çift yönlü Ø 8 inşaat demiri konacak ve
demirler tüm değme noktalarından kaynaklanacaktır. Kasetlere montaj için gerekli olacak
ankraj demirleri döküm sırasında yerleştirilecektir.
Projede verilen ölçü, şekil ve detaylarına uygun olarak içten ahşap görünümlü açılan kanat
PVC doğrama içine vitraylı cam takılacaktır. (Yapılacak kurşunlu vitray eskizi kontrolun
onayından geçtikten sonra imalata başlanacaktır.)
g)Yuvarlak Tepe Pencerleri Yapılması ĠĢleri (Bkz. D11) : Projede verilen ölçü ve şekillere
uygun olarak tepe pencereleri beton kaset içerisine verilecek motife uygun olarak renkli
camlar yerleştirilerek yapılacaktır. Beton kasetler minimum 7 cm et kalınlığında olacaktır.
Beyaz çimento ve mermer tozu harcı ile dökülecektir. Kasetler içerisine Ø8 inşaat demiri
konacak ve demirlerin tüm değme noktaları kaynaklanacaktır. Beton kasetlere montaj için
gerekli olacak ankraj demirleri döküm sırasında yerleştirilecektir. Beton kasetler duvar
kesitinin dışına takılacaktır. Su sızdırmazlığı için gerekli izolasyon yapılacaktır. Yuvarlak
pencere içine yuvarlak PVC kasa içinde sabit kurşunlu vitray olacaktır.
h)Son Cemaat Yerindeki Balkon Kemerleri Yapılması ĠĢleri : Projede verilen ölçü, şekil
ve detaylarına uygun olarak son cemaat yerinde köşelerde bulunan balkon kemerlere dıştan
lokmalı demir kitabe takılacaktır. Lokmalı demir kitabenin detayı tatbikat sırasında
verilecektir. İçte ve dışta tüm kemer içlerine U şeklinde sarı taş kaplama (Söve) yapılacaktır.
Detayı inşaat sırasında verilecektir.
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28
Boya Yapılması ĠĢleri :
a) Plastik Boya ĠĢleri : Tüm III. El sıvalı iç yüzeylere üç el silinebilir 1. Sınıf kalitede silikonlu
plastik boya yapılacaktır.
Yapılacak olan ameliye yapı işleri genel teknik şartnamesine göre yapılacaktır.
b) Yağlı Boya ĠĢleri : Tüm demir satıhlara birinci sınıf yağlı boya ile bir el astar, iki el
undercoat ve bir el finiş boya yapılacaktır.
c) Koruyucu vernik ve cila ĠĢleri : Tüm sert ağaç yüzeylere ahşap koruyucu vernik ve cila
yapılacaktır.
d) Akrilik DıĢ Cephe Boyası ĠĢleri : Dış cephelerde akrilik esaslı birinci kalite dış cephe
boyası kullanılacaktır. Boya kullanılmadan önce kontrolün onayından geçecektir.
29
Mihrap Yapılması ĠĢleri (Bkz. Detay Paftası) :
Projede verilen ölçü ve şekline göre ithal malı ceviz ağacından tek boyut hazır el oymalı
mihrap yapılacaktır.
30
Mimber Yapılması ĠĢleri : (Bkz. Detay Paftası) :
Projede verilen ölçü ve şekline göre ithal malı ceviz ağacından tek boyut hazır el oymalı
mimber yapılacaktır.
31
Vaiz Kürsüsü Yapılması ĠĢleri (Bkz. Detay Paftası) : Projede verilen ölçü ve şekline göre
ithal malı ceviz ağacından klasik el oymalı vaiz kürsüsü yapılacaktır.
32
Ayakkabılık Yapılması ĠĢleri (Bkz. D13) :
Projede gösterilen yerlere (3 adet) meranti kırmızı sert Ağaç masif ahşap ayakkabılıklar
yapılıp konacaktır. Ayakkabılıkların detayı tatbikat safhasında verilecektir.
33
Akardiyon ġeklinde Katlanarak Açılan AhĢap Kafes Bölücü Yapılması ĠĢleri :
Kadınlar kısmını ayırmak için, projede gösterilen yere (kemerin altına) akardiyon
şeklindeaçılan ahşap bölücü yapılacaktır. Çerçeve içinde
1x2 mt boyutundaki Osmanlı
kafesi panolar kemerin ortasından geçen kalın gergi demiri üzeri monteli raya göre olarak ve
katlanarak, akardiyon şeklinde açılacaktır. Gerekli detay çizimler inşaat sırasında verilecektir.
34
Elektrik Tesisat ĠĢleri :
Elektrik projesi ve şartnamesine göre sıva altı olarak yapılacaktır.
35
Cami Ġçi Avize ĠĢleri (Bkz. Detay Paftası) :
a) Torbalı Avize Özellikleri: (3 adet)
1- Ana Gövde 50cm
Birinci Alt Gövde 75cm
1- Kristal Adedi : 1,1000 Adet Plaket Taş
2- 4 Kollu Fanozlu
3- Ampül Sayısı 11 Adet
4- Pirinç eskitme tamamı döküm olacaktır.
5- Besmele Fönlü olacaktır.
6- Kol fanozları şeffaf cam olacaktır.
7- Tinturlu vernik lak kaplama
8- Kaplo TSE, IEE nizam ve standartları ve KİB-TEK Lokal kuralları uygun olacaktır.
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9- Duyler TSE Standartlarına uygun olarak Porselen olacaktır.
b) Ayetli Aplik: (projedeki sayı)
1- Ana Gövde 15cm
Yükseklik h:20cm
2- Kristal Adedi : 32 büyük ve 50 küçük Plaket Taş
3- Ampül Sayısı 1 Adet
5- Pirinç eskitme tamamı döküm olacaktır.
6- Besmele Fönlü olacaktır.
36
Ses Düzeni Kurulması ĠĢleri:
1- Kurulacak Cami içi seslendirmesi:
• Cami içi seslendirmesi için minimum 2x200W gücünde, fan soğutmalı, en az 5 adet ¼'’
TSR jak ile mikrofon ve müzik girişi olan, her giriş kanalı için en az 2 bant ses ton kontrolü
ayarlanabilen stereo ses amplifikatörü kullanılmalıdır.
• Amplifikatörden hoparlör tesisatına 100V çıkışlı ernpedans trafosu ve minimum
0.75mm kesitinde kablo ile dağıtım yapılmalıdır.
• Cami zemin kat iç cephesi için 2 yollu (Woofer + tweeter), kademeli girişlere sahip
ernpedans trafolu, neme dayanıklı kasaya sahip en az 75W gücünde minimum 4 adet
hoparlör kullanılmalıdır.
• Caminin diğer katlan için de bir önceki madde geçerlidir.
• Cami dış cephesi için minimum 75W gücünde 16 ohm empedanslı ve ernpedans trafolu
2 adet havalı tip horn hoparlör kullanılmalıdır. Cami dış cephe genişliğine göre hoparlör
sayısı arttırılmalıdır.
• Cami iç ve dış seslendirmesinde kullanılacak ses amplifikatörü yukarıda belirtilen
adetlerde ve özelliklerde hoparlörlerin sayısı arttırıldığında amplifikatör gücüde buna
orantılı olarak arttırılmalıdır.
• Cami seslendirmesinde isteğe bağlı olarak en az 2 adet mikrofon kullanılmalıdır.
Bunlardan 1. si cami iç ve dış seslendirmesi için, diğeri minare seslendirmesi için
kullanılacaktır.
• Mikrofon kablo mesafesi uzatması mutlaka ekranlı mikrofon kablosu ile yapılmalıdır.
2- Stereo Amplifikatör Özellikleri:
Besleme: 220V 50Hz AÇ
GiriĢler :
• 9 Mikrofon TRS
• 10 üne TRS
• l Enstrüman TRS
ÇıkıĢ : 2 x 4 Ohm / 100V (Opsiyonel) 2x200 / 2x300 / 2x400 / 2x500W (4 x 1/4" TRS jak)
3- Diğer Özellikler:
10 Kanal Mixer
Ayarlanabilir Reverb
Ayarlanabilir eko tekrar sayısı, zaman gecikmesi, ses seviyesi
2 x 3 band EQ ana kontrol
Mixer In/Out 1/4" TRS
RCA Rec Out
Fan Soğutmalı
Güç ledi ve VU-meter
Düşük distorsyon
5U Rackmount Kasa
Cami içi hoparlörlerin yerleri kontrol tarafından gösterilecektir.
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37
Cami Ġçerisine Klima Takılması ĠĢleri :
Projede gösterilen yerlere 3 adet zemin kata 24,000 Btü Türk Malı buzluk tipi klima cihazları
heatpump olacak ve cihazların ısıtma kapasitesi asgari soğutma kapasitesine eşit olacaktır.
Split unit klima cihazları CE, ISO 9001 kalite belgeli ve/veya Eurovent sertifkalı olacaktır.
38
GiriĢe Merdiven Yapılması ĠĢleri :
Projede gösterilen kısma ölçü ve şekillerine göre son cemaat kısmına giriş merdiveni
yapılacaktır. Merdivenlere son cemaat yerindeki Traverten mermer cinsinden Traverten
mermer basamak takılacaktır.
39
Bina Çevresine Subasman Betonu (Tretuvar) Yapılması ĠĢleri :
Projede gösterilen yerlere (Tüm cami ve minare çevresine 1m genişlikte, bahçe düzenleme
projesinde (vaziyet planında) gösterilen yürüyüş yollarının kotunda su basman betonu
(tretuvar) dökülecektir. Su basman betonunun altına sıkıştırılmış toprak üzerine 15cm blokaj
döşenecek ve su basman betonu bunun üzerine dökülecektir. Bağlantı kirişi dökülürken
subasman betonu için gerekli yerlere filiz demirleri konacaktır. Su basman betonları üzerine
kumlu çimento serpilerek ahşap mala ile ovulacaktır.Blokaj genel şartnamedeki tarifine uygun
olarak yapılacaktır. Grobeton blokajın 10 cm dışına taşacak ve 10x10 luk kısmı toprağa
gömülecektir.
II
WC VE ABDEST ALMA BÖLÜMÜ ĠNġAATI :
1
Tuğla Duvar Örülmesi ĠĢleri :
Projede verilen ölçü ve şekillere göre 20 ve 10cm genişliğinde delikli tuğla duvarları
örülecektir.Tuğla duvarların altına duvar genişliğinden her iki tarafa 5cm taşacak şekilde iki
kat katranlı kağıt serilecektir.
Duvarlar 1:2:8 (çimento:kireç:kum) harcı ile örülecek ve derzler üst üste gelmeyecek şekilde
örülecektir. Duvarların düşey dezleri de harçlı olarak örülecektir. Tuğla duvarın kolon ve
kirişlerle temas eden kısımları çimento harcı ile örülecektir.
2
Abdest Alma Kanalı ve Mermer Oturak Yapılması ĠĢleri : Projede verilen ölçü ve şekillere
göre B/Arme abdest alma kanalı yapılacaktır. Abdest alma kanalının iç dış tüm yüzeyleri
Traverten mermer kaplanacaktır. Abdest alma kanalının süzgeci ve sifonu komple takılıp
tesisata bağlanacaktır. Abdest alma yerine ince belli bardak formunda dolu Afyon
mermerden 30 cm çapında mermer oturaklar yapılacaktır.
3
Sıva ĠĢleri :
a- Ġç Sıvalar : Projede fayans kaplama olarak gösterilen kısımlara (h:1.20m) II el sıva
atılacaktır.I. el sıvada 1:3 (çimento:kum) harcı kullanılacaktır.II. el sıvada 1:2:8
(çimento:kireç:kum) harcı kullanılacaktır Projede fayans kaplama gösterilen kısımların
dışında kalan duvarlar ve tavana III el sıva yapılacaktır.
I. ve II. El sıvalar yukarıdakinin ayni olup III. El sıvada 1:2: % 10 (kirec:kum:çimento) harcı
kullanılacak ve en az 0.5cm kalınlıkta olacaktır. Toplam sıva kalınlığı 2.5 cm olacaktır.
4
DöĢeme Kaplamaları : Tüm iç ve dış hacimlere 2cm kalınlığında Traverten mermer
döşenecektir. Teras kenarlarına döşemenin cinsinden kenar mermeri kapı eşiklerine eşik
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mermeri konacaktır. Traverten mermer kaplı tüm alanlarda döşeme cinsinden Traverten
mermer süpürgelikler kullanılacaktır.
6
Duvar Kaplamaları : Kadın – Erkek WC’lerin tüm iç duvarlarında, h:2.20cm’ye kadar 20X25
karo fayans döşenecektir. Fayanslar II el sıva üzerine fayans tutkalı ile gayet düzgün bir
şekilde derzleri eşit aralıkta döşenecek ve beyaz çimento ile badolanacaktır. Yine abdest
alma yerinin duvarına sarı taştan yapılacak kemer şeklindeki çerçevenin içine düzgün şekilde
kırmızı travertenden kaplama yapılacaktır.
7
Sıhhı Tesisat ĠĢleri :Planlara göre plastik borularla yapılacaktır.
a) Lavabolar : Birinci sınıf beyaz porselen, tezgah tipte olacak, muslukları nikel olacak ve
besleme hattında nikel vanası olacaktır. Lavabolar üzerine minimum 30X50 ebadında
bizotelli veya krom çerçeveli ayna, lavabo yanına sabunluk konacaktır. Sifonları nikel veya
kaliteli ithal malı sifon olacaktır.
b) Alaturka WC’ler ve Niyagaralar : Sıhhı tesisatta kullanılacak WC’ler birinci sınıf beyaz,
porselen, alatruka wc olacaktır. Niyagaralar yüksek tip niyagara olacaktır. Niyagaraların
metal vanaları, zinciri komple olarak takılacaktır.
Taharet muslukları : ½” nikel musluk kullanılacaktır.
c) Pis Su Tesisatı : WC’ler için  100 mm plastik boru ve deveboynu kullanılacak. Borular
beton içerisine alınacaktır. Lavabolarda ve abdest alma yerinde 050mm plastik boru
kullanılacaktır. Rogar, septik tank ve kuyu bağlantıları projeye göre plastik borularla
yapılacak ve borular beton içerisine alınacaktır.
Abdest alma yerinde tahliye borusu önüne krom süzgeç konacaktır.
d) Septik Tank : 10 kişilik kapasitede B/Arme septik tank yapılacaktır. Kontrol için 2 adet
40X40 cm plastik rogar kapağı takılacaktır.
e) Sızdırma Kuyusu : Ø 150cm çapında 6.0m derinlikte olacak ve sarı taşla örülüp beton
kapak yapılacaktır. Kontrol kapağı 40X40cm ebadında plastik rogar kapağı olacaktır.
f) Rogarlar :
Betonarmeden 40x40cm ebadında plastik kapaklı rogar yapılacaktır.
g) Temiz Su Tesisatı : Zeminde yere gömülerek yapılacak polietilen 2 ton su deposundan
Hidroforla Kubbe içerisine 2 adet silindirik kesitli polietilen 0.5 ton su deposundan WC
niyagaralarına, taharet musluklarına, lavabolara ve abdest alma kısmına temiz su tesisatı
bağlantısı yapılacaktır. Su depoları bir birlerine paralel bağlanacaktır. Su Deposu Ø ½”
galvanize boru ile beslenecektir. Deponun topu, taşma ve temizleme aksamları ve çıkış
hattında 1” vanası olacaktır.Su depodan1” galvanize boru ile çıkacak ve WC niyagaralarına,
taharet musluklarına, lavabolara ve abdest alma yerine bağlanackatır. Çıkış ve girişlerde
mutlaka vana kullanılacaktır. Tüm Hidrofor sistemi 2hp kapasitesinde olacaktır.
Abdest alma yerine projede gösterildiği şekilde ve kontrolün onaylayacağı Tunç döküm
Osmanlı çeşmesi takılacaktır.
h) Havalandırma Borusu : 50mm galvanize borudan özel saç külahlı ve sinek telli olarak
yapılacaktır.
17
Doğrama ĠĢleri : Lavabo girişlerine ve WC girişlerine ise 80x200 ebatında Ahşap görünümlü
PVC kapı yapılıp yerine monte edilecektir. Kapı detayları tatbikat safhasında verilecektir.
18
Ġzolasyon ĠĢleri :
a)Tuğla duvar altlarına 2ply katranlı kağıt serilecektir.
b)Düz Plaklarda 3mm halı tipi polietilen izolasyon kullanılacaktır. İzolasyonun üzerine
yansıtıcı sürülecektir. İzolasyon malzemesi kontrol tarafından seçilecektir.
c)Ahşap yüzeylerin kagirle temas eden kısımlarına 2 el solingon sürülecektir.
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d)Döşemede grobeton üzerine 2 el fırça ile tatbik edilebilen sıvı izolasyon sürülecektir.
21
Elektrik Tesisatı : Elektrik tesisatı, elektrik projesi ve şartnamesi ile K.T.E.K. kanunlarına
uygun olarak sıva altı yapılacak ve kullanılacak tavan Glopları ile Aplikler kontrolun
onayından geçtikten sonra çalışır durumda teslim edilecektir.
22
Boya ĠĢleri :
a) Plastik Boya: 3 el sıvalı yüzeylere 3 el plastik boya yapılacaktır.
b) Hazır Sıvalı Yüzeyler: Temiz bir şekilde finişlendirilip dış cephe kumlu boya ile
boyanacaktır.
c) AhĢap Yüzeyler : Kagirle temas eden yüzeylerine iki el solingon sürülecektir. Ahşap
yüzeyler ahşap koruyucu ve vernik yapılarak finişlendirilecektir.
d) Metal Yüzeyler : (Su deposu, ayak ve boruları) Camkağıtlanıp temizlendikten sonra bir el
astar, iki el undercoat ve bir el finiş yağlı boya yapılacaktır.
23
Askılık Takılması : Lavabo yanlarına birer adet WC’lere birer adet ve abdest alma yerine üç
adet olmak üzere toplam yedi adet askılık temin edilip takılacaktır. Askılıkların seçimi kontrol
tarafından yapılacaktır.
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III
SARI TAġ MĠNARE (27m) ĠNġAATI :
1
Temel Kazısı :
Verilen proje ve detayına göre temel kazısı yapılacaktır.Kazı işleri bittikten sonra köşeler elle
düzeltilerek temel kuyusu gerçek ölçülerine getirilecektir.
2
Temel Altına Kum Serilmesi :
Temel altına 15cm yüksekliğinde iri taneli kum serilip elle düzeltilerek tokmaklanıp
sıkıştırılacaktır.
3
Temel Altına Grobeton Dökülmesi (C14 normunda) :
Düzeltilip tokmaklanan kum üzerine 30cm yüksekliğinde
(çimento:kum:çakıl) karışımlı grobeton dökülecektir.

(C14

normunda)1:3:6

4
Temel betonunun Dökülmesi (C20-C25 normunda) :
Temel altı grobetonu döküldükten sonra B/Arme projesinde gösterilen ölçü şekil ve detaylara
uygun olarak göbek kolonu filiz demirleri, dış perde filiz demirleri ve pabuç betonu demirleri
bağlanıp kontrolun onayına başvurulacaktır. Kontrol demirleri kontrol edip döküm onayı
verdikten sonra döküm yapılacaktır. Kullanılacak olan beton (C20-C25 normunda)1:2:4
(çimento:kum:çakıl) karışımlı olup m3’ünde 8 torba çimento kullanılacaktır. Temel pabuç
betonu ile temel altı grobetonu kesinlikle bir arada dökülmeyecektir.
5
Göbek Kolonu ve PerdeBetonunun Dökülmesi (C20-C25 normunda) :
Betonarme projesinde gösterilen ölçü şekil ve detaylara göre demirleri bağlanıp kontrolden
geçirildikten sonra iç ve dış kalıpları kurulup m3’ünde 8 torba çimento olan (C20-C25
normunda)1:2:4 (çimento:kum:çakıl) karışımlı betonla döküm yapılacaktır.
Betonun kalıbı iyice doldurması ve boşluk kalmaması için beton vipratörle sıkıştırılacaktır.
Betonda kaynaşmanın sağlanması için döküm işleri kesintisiz ve seri olarak yapılacaktır.
6
Toprak Dolgu + Blokaj + Subasman Betonu (tretuvar) Yapılması :
Göbek kolonu ve çevre perde betonu toprak seviyesini geçip kalıp söküldükten sonra perde
betonunun dışı toprakla doldurulacaktır. Yapılacak toprak dolgu iyice sulanıp tokmaklanarak
sıkıştırılacaktır. Dolgu işleminden sonra minarenin her yönünde 1.0m genişlikte subasman
betonu yapılacaktır. Subasman betonunun üst kotu, cami subasman betonu ve yürüyüş
yolları üst kotu ile ayni kotta olacaktır. Subasman betonu 1:3:6 (çimento:kum:çakıl) karışımı
beton olacaktır. Subasman betonunun altına sıkıştırılmış toprak üzerine 15cm yüksekliğinde
blokaj yapılacaktır. Blokaj 10-15cm ebadında seçme çakıl taşlarının elle dikine yerleştirilmesi
suretiyle yapılacaktır. Çakıl taşlarının düz yüzü toprak üzerine gelecek şekilde dizilecek ve
üstte kalan boşluklara kesinlikle ince çakıl serilmeyecektir.
Grobetonun blokajı iyice kavraması için kalıp blokajın 10cm dışına kurulacak ve grobetonun
toprağa 10X10cm ebadında görülebilmesini sağlamak için toprak kazılıp kalıp içerisinden
alınacaktır. Subasman betonu için minare perdesi içerisine gerekli yerlere filiz demirleri
konacaktır.
7
Betonarme ĠĢleri (C20-C25 normunda) :
Plan, kesit cephe ve detaylarda verilen ölçlü ve şekillere göre techizatlı 300 dozlu (C20-C25
normunda) (4:2:1} karışımlı -Minare sömeli, çekirdeği, kolonu, iç çekirdeği, 2m de bir
yapılacak 20 X 30 cm'lik çevre kirişleri, şerefe korkuluğu ve külah kirişleri yapılacaktır.
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a) Malzeme: Minare inşaatında grobeton ve betonarme için yalnız temiz dağ çakılı, dağ
kumu, taze portıant çimentosu ve tatlı su kullanılacaktır. Kum ve çakıl granülemetresi ///
Lapta Belediyesi genel şartname esaslarına göre olacaktır. Betonarme betonları 300 dozlu
(C20-C25 normunda), grobetonlar ise 200 dozlu (C14 normunda) olacaktır. Bütün bu
betonlar betoniyer makinesi ile karıştırılacak ( yapılacak) ve vibratörle sıkıştırılacaktır. Beton
yoğrumundan itibaren 15 dakika zarfında dökülmeyen veya 25 dakika betoniyerde karışmaya
devam eden betonlar reddedilecektir. Müteahhit hiç bir zaman gece beton dökümü
yapmayacaktır. Müteahhit betonu zararlı hava şartlarına karşı korumak icin her türlü tedbiri
alacak ve dökümden sonra bütün betonlar günde iki defa olmak üzere 15 gün ıslak
tutulacaktır. (Sulanacaktır.)
b) Beton Kalıpları: Minare inşasında kullanılacak beton kalıpları yeni düzgün kusursuz
olacak ve özel şekilde yapılacaklardır. Bütün kalıp tahtaları plan ve detaylardaki şekilleri
kusursuz halledecek ve basınç altında deforme olmıyacak nitelikte olacaktır. Gerek minare iç
çekirdeği ve gerekse zemin bağlantı kirişi bürüt beton olacaktır. Bu betonlar için özel kalıp
(metal kalıp) istenilecektir. Bu kalıp portatif olacak ancak zorlama veya sarsmadan deforme
olmayacaktır.
Not: Kalıpları önceden görülüp denenip tavsiye edilmeden hiç bir kalıp kullanılmayacak ve
beton dökümü olmayacaktır. Beğenilmeyen kalıp ve dökümü iyi olmayan beton Müteahhit
masrafı ile yıkılıp yeniden inşaası istenecektir.
c) Betonarme Demin: Betonarme demir techizatları yağ, pas, boya v.s. pisliklerden ari olup
soğuk olarak eğilecektir. Yanlış kesilen eğrilen yağlı paslı beton demirleri reddedilecektir.
Techizatı kontrol tarafından tasvip edilmeden hiç bir beton dökülmeyecektir.
8
Sarı TaĢ Kaplama Yapılması:
Minare plan, kesit cephelerde verilen ölçü ve şekillere göre kesme ve yontma sarı taştan özel
olarak yapılacaktır. Taşlar birbirlerine çimento şerbeti ( bodo ) ile tutlurulacak ve derzler özel
olarak beyaz çimento ve sarı taş tozundan yapılıp sürmelenecektir. Derz şekli için
müteahhite gerekli şekil inşaat yerinde verilecektir. Taşlar birbirlerine yarım basacak,
homojen ve gayet düzgün olacaktır. Malzemesi kötü ölçüsü hatalı taşlar beğenilmeyen
ameliye müteahhit masrafı ile yıkılıp yeniden yaptırılacaktır.
Minare inşasında yatay ve düşey derzler bir birinin paralelinde ve benzerinde olacaktır.
Bunun içinde müteahhit özel yontucu ve kesicileri vasıtasıyle kalıplara göre taşları zeminde
işleyecek kuru yapısını yapacak ve işaretleyip ondan sonra peyderpey inşa edecektir. Taşlar
kusbi ile yontulacak eğe ile düzeltilecektir. (rötüşlenecektir).
Not: Minare cephesi tertemiz bütün derzler sürmelenmiş ve kontrolu tatminedecek şekilde
inşa edilecektir. Yapılacak iş ve kullanılacak malzeme birinci sınıf olacaktır.
9
Merdiven Basamaklarının yapılması :
Plan, kesit ve detaylarda verilen ölçü ve şekillere göre B/arme inşa edilecek ve merdiven.
çekirdeği ile hepbirden dökülecektir. Basamaklar ortadan çıkan kolona ve iç minare çember
betonuna oturacaktır.
Not: Yukarıda kalıp bahsinde tarif edildilği gibi minare iç çekirdeğini teşkil eden bu ameliye
bürüt B/arme olarak inşa edileceğinden bu ameliye için özel metal kalıp yapılacak ve
beton!ar bu kalıplarla dökülecektir. Bunun için de müteahhit bu ameliyenin 1/1 maket
tatbikatını yapacak kontrolu tatmin ettiği takdirde imalata izin verilecektir. Beton basamaklar
üzeri tahta mala ile düzeltilecektir.
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7
IĢık Pencerelerinin Yapılması :
Projede gösterilen ölçü ve şekillere göre kalıp içerisine ahşap kutular yerleştirilerek perde
içerisinde ışık pencereleri oluşturulacaktır. Işık pencerelerine 2.5X5 meranti (kırmızı sert
ağaç) kasalar yerleştirilerek tavşan teli çakılmak sureti ile kuşların girişi engellenecektir.
8
ġerefenin Dökülmesi (C20-C25 normunda) :
Projede verilen ölçü ve şekillere göre kalıp kurulup Betonarme projesinde gösterilen teçhizat
bağlandıktan sonra (C20-C25 normunda)1:2:4 (çimento:kum:çakıl) karışımı ile döküm
yapılacaktır. Dökümden önce elektrik projesine uygun olarak lamba hatları ve ses düzeni
besleme hatları beton perde içerisine döşenecektir. Dıştan sarı taşla kaplanacaktır. Şerefe
korkuluğu projede görüleceği gibi B/Arme olacak ve üzerine ( iç ve dış) hazır sıva
yapılacaktır. Döşemesi şap olacaktır.Şerfe kapısının iki yanına bayrak direklerinin monteji
için gerekli ankraj parçaları da dökümden once yerine monte edilecektir.
9
Külah Dökülmesi (C20-C25 normunda) :
Projede verilen ölçü ve şekillere göre kalıp kurulup gerekli teçhizat bağlandıktan sonra (C20C25 normunda) 1:2:4 (çimento:kum:çakıl) karışımlı malzeme ile döküm yapılacaktır. Döküm
yapılmadan önce minare alemi ve paratoner direğinin montajı için gerekli elemanlar kalıp
içerisine yerleştirilecektir. B/arme olarak yapılacak külah 2 el çimento sıva yapıldıktan sonra
beyaz hazır sıva 3. el sıva gibi ahşap mala ile yapılıp perdahlanacaktır. Külahın üstüne
kurşun levha kaplama yapılacaktır.
10
Alem Takılması :
Detaylarda verilen ölçü ve şekillere göre tunç çubuk, tunç hilal ve tunç toplardan imal
edilecek ve yerine monte edilecektir. Tunç Alem 90cm boyunda yarım top + 3 top + hilaldan
oluşacak ve minimum 5mm et kalınlığı olacaktır.
11
PARATONER Takılması :
Minareye 200 m çaplı “AKTĠF PARATONER" takılacaktır.
Aktif Paratoner Genel Özellikleri : (Bu şartname yayım tarihinden

itibaren geçerlidir.
Şartnameyi hazırlayan ve onaylayan Makamların yazılı izni alınmadan bu Şartnamede hiçbir
değişiklik yapılamaz)
Bu teknik şartname LAPTA BELEDĠYESĠ'nin ihtiyacı olan "200 METRE ÇAPLI AKTĠF
PARATÖNER"in teknik özelliklerini, muayene ve kontrol metodları ile diğer hususları kapsar.
1. ÜNĠTE :
2.1 GENEL ÖZELLĠKLER.
2.1.1 Aktif paratöner piezoelektrik kristalli paratöner olacaktır.
2.1.2
Paratöner başlığı NF C 17-102 Fransız standartlarına uygunluğunu kanıtlayan
LCIE (Laboratoires Central Des Industries Electriques) sertifikasına sahip olacaktır.
2.1.3
Paratöner başlığı kimyasal korozyona uğramayacak madenden yapılmış olacak,
yağmurdan ve kötü hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde kapalı ve kullanışlı
olup her türlü hava şartlarında 24 saat sorunsuz çalışabilecektir. 25 yıl çalışma ve
paslanmazlık garantisi olacaktır.
2.1.4 Aynı tip başlık farklı koruma saviyelerine ve bu koruma seviyelerine bağlı olarak
koruma sahasına sahip olacaktır. Her koruma sahası için farklı AT tetikleme zaman
üstünlüğü bulunacaktır. Tetikleme zaman üstünlüğü NF C 17-102 standartlarında
belirtilen değerler uygun olacaktır.
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2.1.5

2.1.6
2.1.7
2.1.8

Yıldırım deşarjı esnasında aktif bölümü daha az etkilenmesin sağlayan tertibe
sahip olmalıdır. Dolayısı ile kablo vs. gibi ek bağlantı elemanları bulunmayacaktır.
Paratönerin garanti süresi deşarj esnasındaki hasarlanmaları da kapsamalıdır.
Paratöner başlığı venturi borusu şeklinde olup iyonları hızlandırıcı etkiye sahip olup
montaj ve nakliyede kolaylık sağlayacak sekilde kompakt ve küçük olmalıdır.
Paratöner başlığı Positif ve Negatif yıldırım durumlarında işlevini yerine
getirebilmelidir.
Paratöner başlığının çalışırlığı anında test edilebilecek şekilde olmalıdır

2. PARATÖNER DĠREĞĠ
3.1 Genel Özellikler
3.1.1 Yere montajı tasarlanmakta olan direk 4 metre 4 inç galvaniz boru, 3 metre 3 inç
galvaniz boru, 3 metre 2,5 inç galvaniz boru ve 3 metre 2 inç galvaniz borudan
müteşekkil helezonik bir yapıda olacak ve 50 cm iç içe girerek kaynaklanacaktır.
müteakiben kaynak yerleri gümüĢ boya ile boyanacaktır.
3.1.2 Bina üzerine montajı tasarlanan direk için 2 inç galvabiz boru kullanılacak ve bina
üzerindeki mevcut yüksekliklerin en az 3 metre üzerinde bir konumda
bulundurulacaktır.
3.1.3 Yer tipi direğin 1 metrelik kısmı toprak altında kalacağından dipten itibaren 30 cm ve
60 cm yüksekliklere birbirine 90 derece açılarda iki adet demir lama kaynatılacak ve
gümüş boya ile boyanacaktır. Bina üzerine yapılacak montajlarda ise direk tabanına
30 x 30 cm ebatlarında demir lama kaynatılacak ve en az iki noktadan beton dübeli
ile zemine sabitlenerek gümüĢ boya ile boyanacaktır.
3.1.4 Paratöner direği 7 metre’den yuksek ise en az 3 noktadan gergi halatları ile
sabitleştirilecektir. gergi işlemi için
8 mm izoleli
çelik halat kullanılacaktır.
Paratöner direği Doğu – Batı ve Kuzey – Güney istikametlerinden kontrol edildiğinde
yere 90 derece dik olacaktır.
3.1.5 Yer tipi paratöner direklerinde üç noktadan itibaren 4 metre, bina üzeri tip direklerde
ise uc noktadan itibaren 2 metre aşağıda gergi halatları yüzükleri kaynatılacak ve
gümüş boya ile boyanacaktır.
3.1.6 Gergi halatları buldog tipi kelepceler ile sıkıştırılacak ve gerdirmeler ile gerdirilecektir.
Her iki malzeme de galvanizlenmiş olacaktır. Yer tipi paratöner
direklerinin
gerdirmelerinde yere sabitleme elemanı olarak 40x40x100 mm köşebent demir
kullanılacak. Bina üzeri direklerde ise en az 10 mm çaplı çengelli beton dübeli
kullanılacaktır.
3.1.7 İniş iletkenini sabitlemek amacı ile kullanılacak olan aparatlar birer metre aralıklar ile
monte edilecek ve direk çaplarına uygun olarak secilecektir
3.1.8 Paratöner direği, paratöneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava şartlarına ve dış
etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır. Direğin üst ucunda paratönerin
montajını sağlayacak ve korozyona neden olmayacak malzemeden imal edilmiş özel
bir başlık bulunacaktır.
4
ĠNĠġ ĠLETKENĠ
4.1 Genel Özellikler
4.1.1 İniş iletkeni olarak 2x50 mm dolu bakır tercih edilecektir
4.1.2 İniş iletkeninin 1 metre yakınındaki tüm metal aksam iniş iletkenine sağlam bir
şekilde elektriksel olarak irtibatlandırılacaktır.
4.1.3 İniş iletkeni mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecek ve iletkene keskin
dönüşler yaptırılmayacaktır.
4.1.4 İletken düşey yüzeyler üzerine yatay biçimde döşendiğinde 50 cm aralıklarla bakır
iletken kroşeleri ile yüzeye tesbit edilecektir.
4.1.5 İletken düşey yüzeyler üzerine düşey biçimde döşendiğinde 100 cm aralıklarla bakır
iletken kroşeleri ile yüzeye tesbit edilecektir.
4.1.6 İletken 25 metre'den yüksek düşey yüzeyler üzerine düşey biçimde döşendiğinde 50
cm aralıklarla bakır iletken kroşeleri ile yüzeye tesbit edilecektir.
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İniş iletkeni ünite ile test klemensi arasında kesintisiz döşenecek her ne şekil ve
neden ile olursa olsun kesinlikle ek yapılmayacaktır.
4.1.8 İniş iletkeni koruma borusunun hemen üzerinde test klemensine girecektir. Klemens
bakır veya pirinçten ve bu maksat için özel olarak yapılmalı ve galvaniz kelepceler ile
sağlam olarak tesbit edilmelidir.
4.1.9 Test klemensi çelik yapılarda temelden 1 metre uzağa muayene çukuru içerisine
konulacaktır.
4.1.10 İniş iletkeni zemine indiği yere 200 cm'lik kısmı toprak üzerinde 50 cm'lik kısmı toprak
içerisinde kalacak biçimde içten izolasyonlu 1 1/4 inç çapında galvaniz koruma
borusuna girecektir.
4.1.11 İniş iletkeni bir metre yakınındaki bütün metal tesisat (korkuluk demirleri, anten
direkleri, vs.) paratöner iniş iletkenine sağlam bir şekilde elektriksel olarak
bağlanacaktır.bağlantılar iniş iletkeni ile aynı malzemeden olacaktır.ancak bu
bağlantıların korozyona neden olmayacak şekilde ve iyi iletkenliğe sahip olması
gerekmektedir.
5
TOPRAKLAMA
5.1 Genel Özellikler
4.1.7

5.1.1

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.23

Topraklama, uzunluğu 32 metre, derinliği ise en az 70 cm olan kanallar içerisinde
yapılacaktır. tercihen, toprağa giriş noktasından itibaren 16 metre düz kazı
yapılacaktır. bu 16 metrelik kazının 8nci metresinden 45 derecelik açılar ile sağ
ve sola yine 8 metre kazı yapılacaktır.
Topraklama iletkeni ve çubukların üst ucu en az 60 cm derinliğe gömülecektir.
Topraklama sisteminde kullanılacak topraklama elektrodları 1,5 metre boyunda ve
1.8 cm çapında son bakır olacaktır
Topraklama sisteminde kullanılacak topraklama levhaları 70x70 cm ebatlarında
ve 1,5 mm kesitinde som bakır olacaktır
Topraklama sistemindeki ek'ler özel ek klemensleri ile yapılacak ve gümüş kaynak ile
kaynaklanacaktır.
Topraklama levhaları yere dikey olarak gömülecek, en uc noktası en az 60 cm
derinlikte olacak ve topraklama iletkeni ile özel ek klemensleri ile
irtibatlandırıldıktan sonra gümüş kaynak ile kaynaklanacaktır.
İlk topraklama elektrodu yapıdan 5 metre uzağa gömülecektir.iki elektrod arasındaki
mesafe elektrod boyunun birbuçuk katından az olmayacaktır. topraklama sisteminde
en az 4 adet topraklama çubuğu ile 1 adet topraklama levhası kullanılacaktır.
elektrodlar arası iletken 4.1.1. maddesinde belitildiği gibi 2x50 mm som bakır
olacaktır
Topraklama direnci en fazla 5 ohm olarak ölçülecektir. Ölçüm esnasında elektronik
ölçü aletleri kullanılacaktır. Direncin fazla çıkması durumunda ilave çubuklar
kullanılacaktır.
Çalışma bakanlığına ve Türkiye Atom Enerji Kurumuna karşı sorumlu duruma
düşmemek için topraklama direnci 6 ayı geçmeyen sürelerle ölçtürülüp rapor
alınacaktır.
Topraklama tesisatı döşeme krokisi ek evraklar ile birlikte idareye verilecektir.
Topraklama tesisatı kapatılmadan önce kontrol makamının onayına sunulacaktır.
Yapılan topraklama tesisatının şekli ne olursa olsun topraklama elektrodlarının yeri,
bina temellerinin çevrelediği alanın dışında olmalıdır.
Sistemin montajında, iki farklı metalin temasından ortaya çıkan korozyon olayı dikkate
alınacaktır. Farklı metallerin kullanılmasından mümkün mertebe kaçınılacaktır.
Taşıyıcı direk, kroşelerin tesbitlenmesinde duvar yüzeylerinin bozulmaması,
topraklama için kanal kazılması ve zeminin eski haline getirilmesi sağlanacaktır.
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6. GENEL
6.1
Paratöner montajı yapılacak tesis iki minareli cami ise veya tesis üzerinde eşit
yükseklikte iki nokta bulunuyorsa, iniş iletkeninin en kısa ve düz güzergahtan inişini
sağlayan ve topraklama sisteminin rahat kurulmasına imkan veren taraf aktif
paratöner montajı için seçilecektir. Ancak, diğer yapı üzerine bakır krom nikel kaplı
20x600 mm ebatlarında yakalama ucu montaj standart ve kurallarına uymak kaydı ile
tesis edilerek iniş iletkeni topraklama hattına uygun bir noktadan uygun şart ve
şekilde irtibatlanacaktır.
6. 2 Paratöner imalatcının en son seri modeli olacaktır. Hiçbir parçasında imalat ve
malzeme hataları ile kırık, çizik, boya hatası ve deformasyon bulunmayacaktır.
6.3
Paratöner’in bakımı için gerekli özel alet ve avadanlık varsa teklifte belirtilecektir.
6.4
Firma, Paratöner’in tesliminde kullanılan malzemeler ile ilgili aşağıdaki dökümanları
verecektir.
a- TSE imalat yeterllik belgesi
b- TSEK kalite uygunluk belgesi
c- LCIE sertifikası
d- ISO 9001
6.5 Paratöner montajı aşağıdaki standartlara uygun olarak yapılacak ve tüm sistem beş
yıl süre ile montajı gerçekleştiren kişi veya kuruluşun
garantisi altında
bulundurucaktır. Yüklenici paratöner montaj işini profesyonel olarak yaptığını
kanıtlayacak ve referanslarını belirtecektir.
6.6
Yapılan montaj gerçeğine uygun olarak projelendirilecektir. Tesisat bitiminde
topraklama direnci ehliyetli personel tarafından ölcülüp, firma yetkili mühendisi
onaylayarak raporlandıracaktir.
6.7
Yüklenici firma aşağıda belirtilen şart ve kurallar çerçevesinde montaj işlemlerini
yürütecektir.
a- TSE 622 yapıların yıldırımdan korunması kuralları
b- Bayındırlık Bakanlığı Yıldırım Tesisatı Teknik Şartnamesi
c- BS 6651 Protection of Stuctures against lighting
d- BS 7430 Brıtısh Standard Code of Practise on Earting
7
Elektrik Tesisat ĠĢleri : Elektrik proje ve şartnamesine göre yapılacaktır. Elektrik tesisatı
ve ses düzeni hatları sıva altı olacaktır.
8
Minare ġerefesinin Aydınlatılması : Her Şerefeye 8 adet Floresant lambalar komple olup
içerisinde choke starter, kondonsatör v.s. ihtiva edecek ampulleri day-light olacaktır.
Balanslar 240V olacaktır.
9
Minare Ġç Aydınlatılması : Minare içi şerefeye kadar minimum 10 adet duvar globu
takılacaktır.
10
Ses Düzeni Kurulması :
1- Kurulacak Minare Seslendirmesi :
• Cami minare seslendirmesi için minimum 200W gücünde, fan soğutmalı, en az 6 adet %"
TSR jak ile mikrofon ve müzik girişi olan, her giriş kanalı için en az 2 bant ses ton kontrolü
ayarlanabilen mono ses amplifikatörü kullanılmalıdır.
• Amplifikatörden hoparlör tesisatına 100V çıkışlı empedans trafosu ve minimum 0.75mm
kesitinde kablo ile dağıtım yapılmalıdır.
• Minare seslendirmesi için en az 2 adet 75W gücünde 16 ohm empedanslı ve empedans
trafolu havalı tip horn hoparlör kullanılmalıdır.

23

Lapta Belediyesi Başpınar ve Yavuz Mahallelerine Yönelik
Cami Projesi

Cami minare seslendirmesinde kullanılacak ses amplifikatörü yukarıda belirtilen
adetlerde ve özelliklerde hoparlörlerin sayısı arttırıldığında amplifikatör gücüde buna
orantılı olarak arttırılmalıdır.
• Cami seslendirmesinde isteğe bağlı olarak en az 2 adet mikrofon kullanılmalıdır.
Bunlardan 1.si cami iç ve dış seslendirmesi için, diğeri minare seslendirmesi için
kullanılacaktır.
• Mikrofon kablo mesafesi uzatması mutlaka ekranlı mikrofon kablosu ile yapılmalıdır.
•

2- Mono Amplifikatör Özellikleri:
Besleme: 220V 50Hz AÇ
Girişler :
• 5 Mikrofon TRS
• 6 Line TRS
• l Enstrüman TRS
ÇıkıĢ : 4 Ohm / 100V (Opsiyonel) 200 / 300 / 400 / 500W (2 x 1/4" TRS jak)
3- Diaer Özellikler:
Ayarlanabilir eko tekrar sayısı, zaman gecikmesi, ses seviyesi
2 band EQ ana kontrol
Mixer In/Out 1/4" TRS
İç ve Dış mekan kontrol anahtarı
RCA Rec Out
Fan Soğutmalı
Güç ledi ve VU-meter
Düşük distorsyon
4U Rackmount Kasa
11
Ġskele Kurulması :
a) Teklif sahibi işin başından sonuna kadar minare çevresine sağlam ve her türlü emniyet
tedbirini kapsar kalite ve nitelikte kanun ve nizamlara göre çalışma iskelesi yapacaktır. İskele
inşaat bittikten ve bilhassa minare geçici kabulü yapıldıktan sonra kontrolün onayı alınarak
sökülecektir. Aksi taktirde çıkabilecek arızalı bir imalatın düzeltilmesi gerektiği durumlarda
müteahhit yeniden iskele kurmakla yükümlüdür.
b) Teklif sahibi işin devamında gerekli can ve mal emniyet tedbirlerini alacak, işi ve işçiyi
sigorta ettirecektir.
12
Kapılar : Projede verilen ölçü ve şekillere göre Minare girişine ve Şerefeye çıkış yerine
Beyaz renk PVC kapı yapılacaktır. Kapı iç tarafına peki takılacaktır.
13
Minare Ġç Kısmının FiniĢlendirilmesi : Minare iç kısmına kadınlar kısmı sahanlığından
görülebilen kısımlara saten alçı sıva yapılıp plastik boya ile boyanacaktır.
IV
1
Beton Parke DöĢeme ĠĢleri :
Vaziyet planında gösterilen yerlere gerekli zemin mekanik dolgu, sıkıştırma ve düzeltme
yapıldıktan sonra en az yerine göre 7-8 cm dere kumu ile beton parke döşenecektir. Beton
parkelerin rengi ve biçim olarak kontrol seçecektir ve parke kalınlığı 6 cm olacaktır. Döşeme
işleri yapıldıktan sonra sarı kum ile kumlama yapılacaktır.
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2
Mussalla TaĢı Yapılması : (Bkz.D06) (C20-C25 normunda) :
Projede verilen ölçü, şekil ve detaylarına uygun olarak musalla taşı yerinde inşa edilecektir. Musalla
taşı 20cm kalınlığında 60cm genişliğinde 2 adet B/Arme perde üzerine 10cm kalınlığında
0.80x1.80cm ebadında B/Arme plak olarak yapılacaktır.
Ayaklar ve üst tabla plağı fare face (brüt beton) olacaktır. B/Arme plak yerden 1.00m yukarıda
olacaktır. Üst tabla plağı içerisinde 012/15 çift yönlü teçhizat olacaktır.Ayaklar 60x60x60
grobeton dolu kuyu üzerine oturtulacak içerisinde 8012/0 8/20 teçhizat olacaktır. B/Arme
plak olarak yapılan musalla taşı Traverten mermer ile usulüne uygun olarak kaplanacaktır.
3
Oturma Bankları Yapılması (Bkz.D05) :
Proje kapsamında kullanılacak olan oturma banklarının detayları ekte verilmiş olup projede
gösterilen yerlere zemin üzerine üzerine vidalanarak montelenecektir.
4
Cami Panosu ve Kitaplık Yapılması (Bkz D15) :
Detay paftasında verilen ölçü, şekil ve detaylarına uygun olarak Cami Panosu ve Kitaplık
yapılacaktır.
5
Bayrak Direği Yapılması :
İngiliz malı Gl Ø 3" ve Ø 2" galvanize borudan 6mt boyunda iki adet bayrak direği yapılıp
kontrolün göstereceği yerlere monte edilecektir. Bayrak direkleri yarıya kadar Ø 3" yarıdan sonra
Ø 2" olacak ve Ø 2" lik boru alt takının içerisine minimum 50cm sokularak kaynaklanacaktır.
Bayrak direklerinin bronz hilali, makarası ve naylon ipleri komple olarak takılacaktır. Direkler
1.00x1.00m h=1.00m kuyu içerisine monte edilecek 10'luk U profil ayaklara monte edilecek
ve istenildiğinde yatırılabilmesi için menteşeli tarzda yapılacaktır. Menteşe ve destek vidaları Ø
20'lik vida olacaktır. Bayrak direğinde vidaların geçeceği yerlere Ø 25 galvanize borudan buş
yapılarak bayrak direklerine kaynakla tutturulacaktır.

.

NOT :



Tüm Projeler ve şartnameler bir bütündür. Birinde olup diğerinde olmayan yada
unutulan tüm konular da müteahhiti bağlamaktadır.
Caminin arazi üzerine konumlanması, ablikasyonu, kıble yönü tayini, kontrol
tarafından belirlenecektir.
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DÖKÜMAN 1.2
ELEKTRĠK ġARTNAMESĠ
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ELEKTRĠK ġARTNAMESĠ
ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel:
Müteahhit teklif vermeden önce aşağıdaki maddeleri dikkatle okumalıdır. Müteahhit
teklifi ile sunacağı herhangi bir önkoşul geçersiz sayılacağı gibi şartname maddelerinden
herhangi birinin yerini de alamayacaktır. Müteahhit elektrik projelerini ve şartnameyi iyice
inceleyip teklifini ona göre hazırlamalıdır.
Bu şatname kapsamındaki tüm elektrik işleri projelere uygun olarak yapılacaktır.
Müteahhit, işe başlamadan önce projeleri dikkatle inceleyerek doğrulaycak ve varsa,
yorumlayamadığı ya da noksan veya hatalı gördüğü hususları en kısa zamanda kontrola
yazılı olarak bildirecektir. Zamanında bildirilerek açıklığa kavuşturulması veya düzeltmesi
sağlanmayan proje bölümlerinden tesise yansıyan sorunların tüm sorumluluğu Müteahhite ait
olacaktır. Müteahhit, yukarda belirtilenler dışındaki bir nedenle projedeki esaslardan ayrılma
veya projede değişiklik yapma gereğini duyduğundan bu ayrılma veya değişikliğin
nedenlerini, teknik ayıntıları ve projede veya keşif bedelinde doğrudan veya detaylı olarak yol
açacağı değişiklikleri sözleşmenin imzasından sonraki 15 gün içinde kontrol ve idareye
bildirecektir. Kontrol ve idarenin yazılı onayı olmadan projede hiçbir değişiklik
yapılmayacaktır. Zamanında bildirerek açıklığa kavuşturulması veya düzeltilmesi
sağlanmayan proje bölümlerinden tesise yansıyan sorunların tüm sorumluluğu Müteahhit'e
ait olacaktır.Her türlü revizyon ve değişiklikler, bunları kapsayan pafta ve belgeleri kontrol
tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanacaktır. Kontrolün yazılı onay alınmadan
değişiklik yapılan tesisat bölümlerini söktürme ve bedelsiz tekrar yaptırma hakkına haiz
olacaktır. Proje ve şartnameler bir bütündür.
Herhangi bir anlaşmazlıkta son söz kontrolündür.Projede kabul edilen tüm
değişiklikler ve yapılan tüm tadilatlar mevcut proje üzerine işlenerek Auto-cad ortamında
kontrola sunulacaktır.
Fiyat Listesi
Müteahhit, teklifi ile birlikte yapılacak olan tesisatın birim fiyatlandırılmasını detaylı
biçimde gösteren listeyi sunacaktır. Bu liste teklifin bir kısmını oluşturacaktır. Bu listedeki
fiyatlar tesisatta yapılabilecek değişikliklerin değerlendirilmesinde ve iş yapılırken müteahhide
ödenecek miktarın saptanmasında kullanılacaktır.
Verimsiz işletme
Müteahhidin sebep olacağı veya malzeme temininde karşılaşacağı güçlükler sonucu
meydana gelecek gecikmelerden dolayı verimsiz çalışması ile ilgili herhangi bir istemi dikkate
alınmayacaktır.
Eksiltilenler, Eklemeler ve Değişiklikler
Kontrol mühendisi mal sahibi namına elektrik tesisat projesinin tümünde veya herhangi bir
kısmında değişiklik, eksiltme veya ekleme yapabilir. Bu durumda değerlendirme Madde 11
uyarınca yapılacaktır.
Tesisat ve ĠĢçilik Kalitesi:
Bu şartnamenin içerdiği tüm işler aşağıdaki gibi olacaktır:
 Müteahhit bu proje ile ilgili teklifini aşağıdaki özel ve genel kurallara içererek
elektrik projesine göre verecektir.
 I.E.E. nizam ve standartları
 KIB-TEK lokal kuralları
 Telekomünikasyon Dairesi kuralları
 Kabul edilmiş "iyi işçilik" standartları
 Kontrol Mühendisi ve Mimarın görüş ve istekleri
 Şartname ekleri
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Projeler

Özel Teknik ġartname
Bütün malzeme ve techizat beyaz B.S. standartlarına uygun olacaktır. B.S. standartlarında
bulunmayan malzemeler için IEC ve imalatçı ülke standartlarının en son baskısı geçerli
olacaktır. Kesinlikle Uzak Doğu menşeli malzeme kullanılmayacaktır.
ĠĢçi Kalitesi:
Elektrik taşeronu konu tesisatın yapımında çalıştıracağı işçilerin yeterli olmasına dikkat
edecektir. Yeterli işçilerin yerine yetersiz ve çocuk işçiler çalıştırılmayacaktır.
Malzeme:
Tüm malzeme markaları ve kataloglar teklifte sunulacaktır. Binada kullanlacak tüm
malzemeler yeni, beyaz, B.S. standardında olacak ve kontrol ve idare mühendisine en az üç
örnek sunulacaktır. Kontrola sunulacak ürünler idarenin kontrol mühendisi tarafından yazılı
onay verilerek belirlenecektir.
AygıtKontrolü:
Tesisatta kullanılmak üzere gerek müteahhit ve gerekse başkaları tarafından temin edilen
tüm aygıtlar tesis edilmeden önce tesisat ve elektrik sistemine uyumluluğu sıhhatli olup
olmadığı müteahhit tarafından kontrol edilecek ve uygunluğu saptandıktan sonra tesisine
gidilecektir.
Elektrik Aygıt Ve Aksesuarlarının Hizalandırılması:
Tüm aygıt ve aksesuarlann doğru hizalandırılması ve montesinden Elektrik Müteahhidi
sorumludur. Aksi yere konmuş veya düzgün olmayan veya ayrı monte edilen herhangi bir
aygıt veya aksesuarı Elektrik Müteahhidi masrafı kendisine ait olmak üzere düzeltmekle ve
doğrultmakla yükümlüdür. Cihaz, kanal, boru, kablo v.b. tesisat elemanlarının döşerne, tavan
ve duvarlara tespitinde elektrik müteahhidi, varsa projede gösterilmiş veya imalatçı
kataloglarında verilmiş detaylara, yoksa genel teknik şartnamelere kesinlikle uyacaktır. Bu
sayılanlar arasında çelişki olması halinde karar proje kontrol mühendisine ait olacaktır. Tespit
işlerinde birinci öncelik tespit noktasının sağlamlığı ve kendisinden beklenen fonksiyonu
yerine getirmesi olmakla birlikte, müteahhit tespit biçiminin çevresindeki mimari elemanlara
uyumu ve tespit elernanlannın düzgün, homojen ve güzel görünümlü olmasına dikkat
edecektir.
ÖZEL ġARTLAR
1. Elektrik taşeronu en az 4.sınıf Elektrik Müteahhitleri Birliği tesisat yetki belgesi sahibi
olacaktır.
2. Tesisatta kullanılacak tüm elektrik malzemeleri 1. Sınıf kalitede olacaktır.
3. Tüm direk tipi aydınlatmalarda altındaki bağlantı noktasında armatüre içerisinde
çekilecek kablo 3x2.5mm2 flexible olacaktır.
4. Tüm saha aydınlatmalarında, direk altındaki bağlantı noktalarında projede belirtilen
armatür sayısı kadar bir er adet 2x20A MCB kesicisi konacaktır.
5. Direk altında ana kabloları yapılacak bağlantı ve diğer direklere gidilecek kablonun
bağlantı şekli ve girişinin kolay olabilmesi için 40x40cm ebatlarında her direğe bir
adet beton rogar yapılacak. Bu rogarlar ayrıca topraklama rogarı olarakta
kullanılacaktır.
6. Kullanılacak tüm kablolar TSE veya BS standardlarına uygun olacaktır. Kabloların
standart belgeleri ve markası ihale aşamasında Belediye ye sunulacaktır.
7. Ana dağıtım panoları ve ana kesici fabrika imali ve saçtan yapılmış olacak saç
kısımlarının imali ve finişi BS.5486'ya uygun olacaktır. MCCB kesiciler BS.5420'ye
uygun olacaktır. Ana dağıtımın içerisindeki baraların akım taşıma kapasiteleri kendi
üzerindeki ana kesici ile ayni olacaktır. Bakır bara yerine kablo kullanılmaycaktır.
8. Kablo kanal detayları projedeki gibi olacaktır ve KIBTEK AG kablo kazı ve döşerne
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esasları uygulanacaktır.
Kanal
kontrol
mühendisinin
onayı
alınmadan
kapatıirnaycaktır. Kanalda kullanılacak beton bloklar KIBTEK'in isteği standardlarda
olacaktır.
9. Kazıya başlamadan önce kanal güzeergahının ve kanal boyutlarının tayininde,
standard kanal boyutlarından AG için derinlik 90cm ve dip genişlik 40cm den az
olmamak üzere gereken çalışmaların tamamlanması ve kontrol ile mutabakat
sağlanması şarttır.
10. Kabloların direk betonu içerisinden direk altlarına girişleri yine PVC boru içerisinden
yapılacaktır. PVC borular flexible boru olacaktır.
11. Direk altı betonu kalıp, demir, ve betona aşamasında kontrolun onayı alınmadan
beton dökülmeycektir. Beton dökümü öncesi kalıp kurulacak ve kalıpsız döküm
yapılmaycaktır.
12. Direkler Çelik galvaniz olacak ve galvanizlenmesi sıcak daldırma usülu ile yapılmış
olacaktır. Direk detayları projedeki gibi olacaktır. Direkler TSE belgesi veya
uluslararası bir standarda haiz olacak ve hangi marka olduğu teklifte belirtilecektir.
Müteahhitler teklifleri ile katalog, uluslararası belge ve TSE belgesi sunacaktır.
13. Tüm aydınlatma ve projektör direkleri üzerine toprak bağlantısı yapılacak fakat bu
bağlantı kesinlikle direk bağlantı kapağı ve vidası üzerine yapılmaycaktır. Direk
altınada ve direk içerisinde özel toprak bağlantı yeri olacaktır.
14. Her direk bakır çubuk kullanılarak müteahhit tarafından ayrı ayrı topraklanacaktır.
15. Projektörler ve aydınlatma armatürleri projede belirtildiği gibi IP65 olacak ve TSE veya
CE belgesine haiz olacaktır. Sunulacak belge projektör markasına ait olacaktır.
Projektörlerin kalitesi 1. Sınıf olacak ve markası teklifle birlikte sunulacaktır.
16. Herhangibir kablo bağlantısının, yüzeyden yapılması gerekliliği durumunda, kablo
kesitine uygun çapta galvaniz boru ile olacaktır.
17. Tüm güzergahlardaki kablolar 2" pvc boru içerisinden döşenecektir.
18. Sayaç pozisyonu projede gösterilen yerdeki KIB-TEK direğinden beslenecek, sayaç
pozisyonu ve KIB-TEK direği arasındaki kablo müteahhit tarafından çekilecek.
19. Projede belirtilen Ana Pano, 1 adet parselasyon panosundan oluşacaktır. Mevcut
panodan aktarma için gerekli tüm malzemeler müteahhit tarafından karşılanacaktır.
20. Projede belirtilen 60x80cm ebatlarındaki rogarlar pik dökümlü ve/veya Kompozit
olacak ve elektrik ibareli kapaklarla kapatılacaktır.
21. Teklifler verilmeden önce konu iş müteahhit tarafından yerinde görülecek ve ona göre
teklif verilecektir.
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DÖKÜMAN 1.3
MEKANĠK ġARTNAMESĠ
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MEKANĠK TESĠSAT
TEKNĠK ġARTNAMESĠ
Müteahhit tüm mekanik işleri, BS, TSE ve DIN normlarına uygun olarak tamamlayacak ve
teslim edecektir.
A
Kapsam
Mekanik işler, bu komplekste Camii, WC ve Şadırvannın sıcak/soğuk su, atık
su,havalandırma, ve klima tesisat işlerini ve bu işlerin yapımı ve çalışır durumda teslimi için
gerekli olan yan işleri kapsar. Müteahhit bu işler için gerekli tüm malzemeyi temin edecek ve
bunları iş yerinin gereklerine ve şartnamelere uygun olarak monte edecektir. İşin
yapılabilmesi ve devam edebilmesi için gerekli olan tüm alet, edavat, makine v.b. araç
müteahhit tarafından sağlanacaktır.
B
Klima Tesisat ĠĢleri
Cami bölümü tekli klima sistemi ile ısıtılacak ve soğutulacaktır. Isıtma ve soğutma maksatı
için teras kata “Heat Pump Dış Uniteler” monte edilecektir. İç mekanlara projeye uygun
olarak, duvar ve tip üfleyiciler monte edilecektir. Isıtma ve soğutma sisteminde klima
cihazlarının bağımsız komutası olacaktır. İç ve dış uniteler arasında döşenecek bakır boru
sistemiyle mekanların bağımsız olarak ısıtılması ve soğutulması sağlanacaktır.. Bakır ve
drenaj boruları, duvar içerisinde gizlenecek, iç ve dış mekanlarda bakır ve drenaj boru
tesisatı görünmeyecektir.
Her iç ünitenin ayrı drenaj borusu olacaktır. Drenaj boruları plastik tip PPRC borulardan  25
mm olacaktır. Drenaj boruları duvar içerisinde olacak, iç ve dış mekanlarda terleme borusu
görünmeyecektir.
Drenaj boruları zemin katta bina dışına kadar taşınacaktır..
Klima tesisatı için genel şartlar:
1. Split unit klima cihazları heatpump olacak ve cihazların ısıtma kapasitesi asgari soğutma
kapasitesine eşit olacaktır. Split unit klima cihazları CE, ISO 9001 kalite belgeli ve/veya
Eurovent sertifkalı olacaktır.
2. Split unit klima sistemi tekli ve/veya multi tip olacaktır.
3. İç cihazlar duvar tip olacak ve projede gösterilen yerlere usulüne göre monte edilecektir.
4. İç cihaz komutaları kablosuz olacak ve komutalar kontrolun göstereceği yerlere monte
edilecektir. Komutalar yaz/kış sıcaklık derecelerini, 3 hız kontrol, timer kontrol gibi
özellikleri ihtiva edecektir.
5. Dış unitler yalnız projede belirtilen yere, orijinal paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte
edilecektir.
6. İç ve dış cihaz drenajları pprc  25 mm boru ile zemine kadar döşenecektir.
7. Kondensing unit ile iç cihaz arasında usulüne göre döşenecek bakır boruların kauçuk
esaslı uygun kalınlıkta izolasyon malzemesiyle izolasyonu yapılacaktır.
8. Montaj esnasında binada gerekli delik açma, kapama, boya, inşaat ve ahşap işleri gibi
her türlü işçilik müteahhit tarafından, kontrolün onayı alınarak yapılacaktır.
9. Cihazların garanti süreleri en az bir yıl olacaktır.
10. Müteahhit tüm klima tesisatını BS, TSE ve DIN norumlarına uygun olarak tamamlıyacak
ve tüm klimaları çalışır vaziyette kontrolun kabül edeceği şekilde teslim edecektir.
Kontrolun kabul etmediği malzeme kullanılmayacak, kabul etmediği işcilik yeniden
yapılacaktır.
11. Klimalar thermal ve time delay start protection kontrollu olacaktır.
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12. Klima cihazlarının seçiminde dış ve iç hava şartları,
Yaz,
40 C Dış, 26 C İç,
Relative Humidity 50%,
Kış,
3 C Dış, 20 C İç,
kabul edilecektir.
13. Klima cihazlarının elektrik tesisatları Kıb-Tek kurallarına uygun olarak müteahhit
tarafından yapılacaktır.
14. Klima cihazları 240 V, 50 Hz.’e uygun olacaktır.
C
Sıhhi Tesisat ĠĢleri
Komplekste kullanılacak soğuk su, belediye şebeke hattından temin edilecektir. Şebeke
hattından su deposuna sayaç hattı çekilecektir.
Soğuk su boru tesisatı açıkta galvaniz class B, yer ve döşeme içerisinde PPRC tipi plastik
boru olacaktır. Sıhhi tesisat sistemi üzerindeki vanalar bronz, bilyeli veya çekmeceli tip
olacaktır.
Tüm boru tesisatı 8 bar basınçla test edilecektir. Sözkonusu basınç testi, inşaat süresince
devam edecektir.
Projesinde lavabo, wc, ve diğer armatürlerin montaj işiçiliği mekanik müteahhide ait olacaktır.
Söz konusu armatür montajları prospektüslerdeki montaj şartlarına uygun olarak yapılacaktır.
Binanın atıksu sisteminde kullanılacak olan borular ile boru montaj malzemeleri, 10 bar
basınca dayanıklı pvc olacak, özel yapıştırıcıları vasıtasıyle usulüne uygun ve eksiksiz monte
edildikten sonra test edilecektir. Atıksu sistemine projelerde belirtilen yerlerde çatı hizasının
bir metre üzerine kadar havalık borusu döşenecektir. Zemin katta mekanik tesisat projesine
uygun olarak döşenecek rogarlar vasıtasıyle toplanan atıksu, bakımı yapılacak atıksu
kuyusunda toplanacaktır.
D
Elektirik ĠĢleri
Mekanik işlerden sorumlu müteahhit bu şartname kapsamında olan makinelerin çalışması
için gerekli olan pano, şalter, kesici, starter, switch, sigorta, kontaktör, ikaz ve durum ışıkları,
v,b şeyleri bir pano içerisinde tedarik edecek ve ilgili makineye ve bu makineyi kontrol edici
elemanlara bağlayacaktır. Pano tasarımı sistemin tam otomatik ve bir programa uygun olarak
çalışacağı prensibine uygun olarak yapılacaktır. Pano ve switch’ler hitap edecekleri
makinelere yakın, kontrolun göstereceği yerlere yerleştirilecektir.
Mekanik müteahhitin temin edeceği bu panolara elektirik, başkaları tarafından getirilecek ve
bu panodaki ana kesiciye bağlanacaktır. Pano ve switch ile hitap edecekleri makineler arası
elektirik işleri mekanik işlerden sorumlu müteahhitin sorumluluğundadır.
Bu şartnamede anılan ve elektirik enerjisine gereksinim duyan tüm makine ve aksamları
415V-3Faz-50Hz veya 240V-1Faz-50 Hz olacaktır. Tüm elektirik işleri KIB-TEK kurallarına
uygun olacaktır.
E
Özel Notlar
Yapılacak olan her türlü tesisatın şartnamelere ve ülkemizde ve/veya dünyada uyulan genel
kural ve kaidelere uygunluğu esastır. Kullanılacak olan malzemeler ve yapılacak olan her
türlü işçilikler birinci sınıf olacaktır. Yapılacak işlerin ve kullanılacak malzemelerin kalitesi
yanında işlerin belli bir düzene ve göze hoş gelecek tarzda da yapılması elzemdir. Son
söylenene örnek olarak boruların birbirlerine ve yapıya paralel olması gösterilebilir.
Bu komplekste kullanılacak her türlü malzeme ve yapılacak her türlü işçilikler kontrol’un
onayına tabidir. Bu cümleden olmak üzere kullanılacak her türlü malzemenin ve/veya
uygulamaların, kullanımdan ve/veya uygulamadan önce kontrol onayına sunulması
gereklidir. Aksi hallerde kontrol bu gibi malzemeleri ve/veya uygulamaları reddebilir. Bu gibi
hallerde Müteahhitin herhangi bir zarar ziyan veya tazminat talebi sözkonusu olamaz.
Tüm boru işleri çalışma basıncının 2 katı basınçta ve asgari 24 saat süre ile basınç altında
tutularak sızdırmazlık testine tabi olacaklardır.
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Mekanik işlerden sorumlu müteahhit kullanacağı her türlü montaj malzemesini ve monte ettiği
boruları, vanaları, ve bilimum makineleri zamansız paslanma ve çürümelere karşı
koruyucular ile kaplayacaktır. Bu cümleden olmak üzere kullanılacak tüm vidalar galvanize
çelik veya bronz olacak, tüm çelik türü askı, boru, destek, ayak gibi malzemeler
boyanacaktır. Boyama mevcut oksit tabakaları kazındıktan sonra ve usulune uygun olarak
yapılacak ve asgari iki kat “undercoat” olacaktır. Üzerine izolasyon yapılmayacak boru, ayak
v.b. ler undercoat boya üzerine atılacak iki kat yağlı boya ile boyanacaktır. Bu gibi hallerde
boya rengi kontrol tarafından belirlenecektir.
Boru izolasyon işleri, basınç testlerinden sonra ve gerekli ek boya işleri yapıldıktan sonra
yapılacaktır. Bu tip izolasyon uygulamaları hava gecirmez şekilde düzenli ve iyi yapılacaktır.

NOT :


Tüm Projeler ve şartnameler bir bütündür. Birinde olup diğerinde olmayan yada
unutulan tüm konular da müteahhiti bağlamaktadır.
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DÖKÜMAN 1.4
ARMATÜRLER

CEVĠZ OYMALI MĠMBER DETAYI
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CEVĠZ OYMALI MĠHRAP DETAYI
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CEVĠZ OYMALI KÜRSÜ DETAYI
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AHġAP PARAVAN ÖRNEĞĠ
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AYETLĠ KRĠSTAL TORBALI AVĠZE DETAYI

39

Lapta Belediyesi Başpınar ve Yavuz Mahallelerine Yönelik
Cami Projesi

AYETLĠ KIRĠSTAL DUVAR ABLĠĞĠ DETAYI
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FĠLGÖZÜ PANO ÖRNEĞĠ

VĠTRAY ÖRNEĞĠ
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LOKMALI DEMĠR PENCERE PARMAKLIĞI
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DIġ CEPHE SARI TAġ KAPLAMALARININ DETAYI
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