
BELKA ANKARA KATI ATIKLARI AYIKLAMA 
ENERJİ DEĞERLENDİRME BİLGİSAYAR İNŞAAT 

NAKLİYAT VE TAAHHÜT YEMEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş 
 

ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU ARAÇ ŞANTİYE BİNASI TEMİNİ MAL ALIM İŞİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

MADDE:1 AMAÇ 

 Ş"rket"m"z Araç ve Mak"ne Müdürlüğünün araç sahasında bakım ve onarım atölyes" 
olarak kullanılmak üzere Çel"k Konstrüks"yonlu Araç Şant"ye B"nası malzemeler"n"n montajlı 
alınması "ş"d"r. 

MADDE:2 TARAFLAR 

 Bu tekn"k şartname metn"nde Belka A.Ş kısaca (İdare) "ş" üstlenen f"rma kısaca 
(Yüklen"c") olarak anılacaktır. 

MADDE :3 KONU 

 Bu tekn"k şartname "le söz konusu İdaren"n Araç ve Mak"ne Müdürlüğünün araç 
sahasında bakım ve onarım atölyes" olarak kullanılmak üzere Çel"k Konstrüks"yonlu Araç 
Şant"ye B"nası malzemeler"n"n montajlı alınması "ş"d"r. 

MADDE : 4 YAPILACAK İŞİ EBATLARI 

Araç ve Mak"ne Müdürlüğünün araç sahasında bakım ve onarım atölyes" olarak 
kullanılmak üzere yapılacak olan yer En 20m, Boy 18.5m Yüksekl"k 7m olmak üzere toplam 
370 metrekared"r. 

MADDE :5  MALZEMELERİN CİNSİ VE MİKTARLARI ve ÖZELLİKLERİ 

Aşağıda malzeme kalemler" tek tek sıralanmıştır  (13 Kalem Malzeme) 

SIRA 
NO 

MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI BİRİMİ 

1 Ön ve Taşıyıcı Kolonlar NPU120 140 Metre 
2 Köşebent 50x50x5mm 280 Metre 
3 Taban ve BArleşAm Plakaları 7 Metrekare 
4 Arka Taşıyıcı Kolonlar 120x120x3mm 35 Metre 
5 Çatı Makası 40x80x3mm ProfAl 200 Metre 
6 Çatı Makası 40x40x2mm ProfAl 175 Metre 
7 Çatı Makası 40x60x2mm ProfAl 1160 Metre 
8 Cephe Kaplama SandvAç Panel 482 Metrekare 
9 Çatı Kaplama  SandvAç Panel 380 Metrekare 
10 150’lAk Çekme Oluk 40 Metre 
11 Mahya Kapatması 20 Metre 
12 Köşe Kapatmaları 128 Metre 
13 İnAş Boruları 28 Metre 
    

 



5.1.SANDVİÇ PANEL BELİRTİLEN MALZEME VE STANDARTLARDA 
UYGULANACAKTIR. 
 
  1-) Pol"üretan kalınlığı:50 mm       
  2-) Üst sac: 0.50 mm 
  3-) Alt sac: 0.40 mm 
  4-) İç yüz:   Boyalı Galvan"z sac 
  5-) Dış yüz: Boyalı Galvan"z sac 
  6-) Renk: Ral 9002 
    Sandv"ç Paneller "le zem"n ve saçak altı kes"ş"m bölgeler"n su "zolasyonu pol"üretan köpük 
mar"fet"yle yapılacaktır. 
 
5.2. ANKRAJ VE ÇELİK MONTAJ İŞLEMİ AŞAĞIDAKİ BELİRTİLEN MALZEME 
VE STANDARTLARDA UYGULANACAKTIR. 
 
1-) Zem"n ankrajlama "şlem" 1. Sınıf, Epoks" esaslı, macun kıvamlı, ankraj ve yapıştırma harcı 
"le yapılacaktır. 
2-)  Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tem"z, sağlam olacaktır. 
3-) Aderansı azaltacak toz, yağ, gres, boya ve benzer" her tür k"r, uygulamadan önce tam olarak 
tem"zlenecekt"r. 
4-) F"l"z dem"rler"n"n sab"tlenmes" "ç"n del"kler matkap "le açıldıktan sonra basınçlı hava, fırça 
veya vakum yardımı "le tozdan arındırılacaktır. 
5-)Yapıştırma "şlemler"nde gerekl" görülen yerlerde mekan"k yöntemler "le yüzey pürüzle 
d"r"lecekt"r. 
6-) +8 derecen"n altındak" sıcaklıklarda veya uygulamayı tak"p eden 24 saat "ç"nde sıcaklığın + 
8 derecen"n altına düşmes" beklenen durumlarda uygulama yapılmayacaktır. 
7-) Islak yüzeylere uygulama yapılmayacak ve uygulama önces" zem"n nem" ve aderansı kontrol 
ed"lecekt"r.  
8-) Zem"n"n asfalt olması sebeb"yle kazı "şlem" yapıldıktan sonra beton "çer"s"ne ankraj plaka 
montajı şekl"nde yapılacaktır. Kazı ve beton "şlemler" Belka A.Ş’ye, plaka yerleşt"r"lmes" 
yüklen"c"ye a"tt"r. 
9-) Montajda çatı aşık ve mertekler"n düzlemler"nden aksından kaymamasına d"kkat ed"lecekt"r.  
Bunun "ç"n yapılacak zorlamalara, parçaların bükülmes"ne, burulmasına, düz satıhlardan 
ayrılmasına müsaade ed"lmeyecekt"r. 
10-)  Parçaların yan yana gelmes" "ç"n haf"f çekmelere müsaade ed"lecekt"r.  Aşırı çekmeler ve 
"lave ger"lmelere müsaade ed"lmeyecekt"r. 
11-) Montaj esnasında gerekl" geç"c" bağlantılar yapılab"lecek, ancak montaj dolayısıyla yapıyı 
oluşturan taşıyıcı elemanların lüzumsuz ger"lmelere maruz kalmasına meydan ver"lmeyecekt"r. 
 
5.3 KAYNAK İŞLEMİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN MALZEME VE STANDARTLARDA 
UYGULANACAKTIR. 
 
1-) Kaynak "şlem" çel"ğ"n et kalınlığına ve kaynak ağzına göre 3.25X350 veya 2.50x 350 mm 
çapında Baz"k elektrot "le yapılacaktır. 
2-)  Elektrotların kuru olmasına özen göster"lecek gerekl" olduğunda 110 C° de kurutulacaktır. 
3-) Kaynaklar, 60° kaynak ağzı açılarak V küt d"k"şl" yapılacaktır. 
4-) Kaynak "şlem" önces" benzer özell"klerdek" parçalardan numuneler kaynatılacak ve kaynak 
"şlem" b"tt"kten sonra gerekl" testler yapılarak kaynağın durumu kontrol ed"lecekt"r. 
5-) Kaynak yapılan yerdek" hava akımına çok d"kkat ed"lecek ve "şlem yapılırken havanın 
rüzgârlı olmamasına ya da gerekl" korumanın sağlanmasına d"kkat ed"lecekt"r. 



6-) Kaynak yapılacak malzemeler"n yüzey" bütün pürüzlerden arıtılmış olacak, c"darlara 
yapışmış maddeler, cüruf, tutkal, pas, yağ, gres, boya ve d"ğer maddelerden tem"zlenm"ş 
olacaktır. 
7-) Kaynak yüksekl"kler" projede bel"rt"ld"ğ" g"b" olacak ve kaynakların düzgün olmasına,  
taşkınlık yapmamasına d"kkat ed"lecekt"r. 
8-) Elektrotla ark teşekkülü "ç"n konstrüks"yonun herhang" b"r kısmına darbe vurulmayacaktır. 
9-) Kaynak yapıldıktan sonra cüruflar tamamen tem"zlenecek ve "malatı b"tm"ş çel"k 
konstrüks"yon üzer"nde asla kaynak cürufu bulunmayacaktır. 
10-) Kaynaklar kontrollük gerek gördüğünde ultrason"k veya röntgen kontrolü kaynak kontrol 
c"hazları "le kontrol ed"lecekt"r. 
11-)  Kaynak esnasında, malzemede deformasyonlar meydana gelmemes" "ç"n gerekl" önley"c" 
tedb"rler alınacaktır. Kaynaktan sonra meydana gelen "ç ger"lmeler"n g"der"lmes" "ç"n kaynak 
yerler" dövülecek veya tavlanacaktır. 
12-) Düşey ve yatay kaynaklar "ç"n elektrot c"nsler" üzer"ndek" amperajlara göre ayarlı olacaktır. 
13-) Her kaynaktan sonra cüruflar çek"çle kırılacak ve tel fırçayla tem"zlenecekt"r. 
14-) Kaynak d"k"şler" an" soğumaya maruz bırakılmayacaktır. 
15-) Kaynak yapılan mahaller rüzgâr, yağmur ve yangından korunacaktır. 
16-) Kaynak tekn"ğ" "le "lg"l" her türlü "şç" sağlığı ve "ş güvenl"ğ" tedb"rler" YÜKLENİCİ 
tarafından alınacaktır. 
* Kaynak b"t"m yerler"nde açık krater bırakılmayacak şek"lde elektrot kaynak b"t"m notasından 
en az 1 cm ger" çek"ld"kten sonra kaldırılacaktır. 
* Eğer kaynak tek taraflı yapılacak olursa başlangıçta metal kalınlığının %15’" kadar b"r kısım 
kaynatılmış bölge olarak kalab"l"r. Eğer metal kalınlığı 20 mm den fazla olursa bu m"ktar 3 
mm’den fazla olamaz. 
* 16 mm den kalın parçalardak" kaynakların "lk pasolarında baz"k t"p" elektrot kullanılacaktır. 
* İk" taraflı kaynakta cüruf veya boşluk kalınlığı kaynatılacak metal kalınlığının %10’undan 
veya 2 mm den fazla olmayacak, tek taraflı kaynakta "se %15 veya 3mm’den fazla olamaz. 
* B"r kaynakta 400 mm uzunlukta yapılan b"r kontrol hatalı çıkarsa o kısım tash"h ed"l"r. Ancak 
aynı kaynakta "k"nc" b"r 400 mm. l"k b"r kısım hatalı çıkarsa tüm kaynak tash"h ed"l"r. 
* Kaynakta h"ç b"r çatlak kabul ed"lemez. Kaynak d"k"şler", muntazam olacaktır. 
* Makas boyunca en fazla tolere ed"lecek ölçü <10mm olmalıdır. 
 
5.4 BOYA İŞLEMİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN MALZEME VE STANDARTLARDA 
UYGULANACAKTIR. 
1-) Her türlü metal yüzeye "y" yapışan, sürtünmeye karşı yüksek d"rençl", yüksek k"myasal ve 
mekan"k dayanıklılığa sah"p 1. Sınıf Solventl" Epoks" boya terc"h ed"lecekt"r. 
2-) İşlem yapılacak yüzey, yağ, k"r, hadde kabuğu ve nemden uygun kum püskürtme ya da 
mekan"k yollarla parlak metal elde ed"l"nceye kadar tem"zlenecekt"r. 
3-) Tem"zl"k "şlem" yapılan bölge 4 saat "ç"nde Epoks" Astar "le astarlanacaktır. 
4-) Boya %20 oranında Epoks" t"ner "le "ncelt"lecek ve boya tabancası "le uygulanacaktır. 
5-) Kat aralarında m"n.23 derece sıcaklıkta 24 saat beklenecek ve tam kuruma sağlanacaktır. 
6-) Boya tek katta 35-40 m"kron (8-9 m²/lt.)  kalınlığında atılacaktır. 
7-) Tüm yüzeylere 1 kat astar ve 2 kat son kat boya atılacaktır. 
8-)  Kullanılacak boya endüstr"yel olacaktır. Kompresör hava uygulama şekl"nde 1 kat astar 1 
kat son kat boya olacaktır. 

 
 
 



5.5 YAĞMUR İNİŞ BORULARI AŞAĞIDA BELİRTİLEN MALZEME VE 
STANDARTLARDA UYGULANACAKTIR. 
 
1-) PVC'den Ø100 mm çapında borunun tem"n ed"lmes", kelepçeler"n duvara tesp"t ed"lmes", 
boruların oluktan "t"baren d"rseklerde dâh"l olarak monte ed"lmes", kelepçeler"n galvan"zl" 
somunlu v"da "le sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması "ş"d"r. 
 
2-) PVC'den Ø100 mm çapında yuvarlak ya da d"kdörtgen kes"tte yağmur oluğunun tem"n 
ed"lmes"  etek çapı ya da projes"ne göre asma oluk ve etek yapılması,  etek altına b"r kat b"tümlü 
karton konması, süzgeç konması, metrede "k" adet galvan"zl" 5x30 mm kes"t"ndek" dem"r 
kancalarla yer"ne konması "ş"d"r. 
 
  
MADDE :6  MALZEMELERİN TESLİM ŞEKLİ VE ŞARTLARI 

 6.1.İş yer" tesl"m"ne müteak"p yüklen"c" "darece "sten"ld"ğ" takt"rde malzemelere a"t 
numune ve örnekler" "dareye sunacak, uygun görülmed"ğ" takt"rde "se yen" numune ve örnekler" 
get"recekt"r. Ancak "darece uygun görülen malzemeler kabul ed"lecekt"r. Yüklen"c" buna h"çb"r 
şek"lde "t"raz etmemey" önceden kabul ve taahhüt eder. 

 6.2.Malzemeler yüklen"c"n"n nakl"ye araçları "le her türlü g"derler" yüklen"c"ye a"t olmak 
üzere İdaren"n Araç ve Mak"ne Müdürlüğüne tesl"m ed"lecekt"r. 

 6.3.Nakl"ye (yükleme +boşaltma) yüklen"c"n"n tekl"f ett"ğ" f"yata dah"l olacaktır. 

 6.4.Malzemeler "daren"n personel"nce yüklen"c" f"rmaya a"t resm" "rsal"yeler "le "mza 
karşılığında tesl"m alınacak ve yüklen"c" tarafından kontrol elemanlarının uygun görüldüğü 
yere tesl"m ed"lecekt"r. İdaren"n personel" olmadan boşaltılan ve "rsal"yes" "mzasız olan h"ç b"r 
malzeme tesl"m alınmayacak ve kabul ed"lmeyecekt"r. Bu konuda doğacak her türlü zarar ve 
z"yandan yüklen"c" sorumludur. 

 6.5.Nakl"ye, montaj ve malzemeler"n boşaltılması sırasında doğab"lecek her türlü zarar, 
z"yan ve cezalar "le 3.ncü şahıslara ver"len hasarlardan yüklen"c" sorumludur. 

 6.6.Malzemeler"n boşaltılması sırasında traf"k emn"yet" ve doğab"lecek her türlü 
kazadan yüklen"c" sorumludur. Yüklen"c" bu konudak" tedb"rler"n" önceden almak zorundadır. 

 6.7.Yüklen"c" tarafından tesl"m ed"len malzemeler"n "lk muayenes" kontrol teşk"latı veya 
malzemey" tesl"m alan "dare kontrol personeller" tarafından yapılacaktır. Şartnameye uygun 
olmayan bozuk ve hatalı malzemeler tesl"m alınmayacaktır. 

 6.8.İdare "hale konusu malzemelerden talep ett"kler"n" b"r l"ste hal"nde 3 (üç) gün 
önceden yüklen"c"ye b"ld"recekt"r. Yüklen"c" talep ed"len malzemeler" en geç 3 (üç) gün 
"çer"s"nde karşılamak ve tesl"m etmek zorundadır. 

 6.9.Malzemeler"n ver"len süre "çer"s"nde tesl"m ed"lmemes" durumunda s"par"ş ed"len 
malzemeler"n tutarının 2 ("k") katı adar ceza" "şlem uygulanacaktır. Yüklen"c" buna "t"raz 
etmemey" kabul ve taahhüt eder. 



 6.10.İş"n tak"b" ve kontrolü "dare tarafından oluşturulan kontrol teşk"latının veya 
muayene kabul kom"syonu tarafından yapılacaktır. 

MADDE : 7 İŞİN SÜRESİ 

 7.1 İş"n süres" "şe başlama tar"h"nden "t"baren 30 (otuz) takv"m günü "ç"nde Belka A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca Mal Kabul Kom"syonuna tesl"m 
ed"lecekt"r. 
 

7.2 Muayene "şlemler"n"n yapılab"lmes" "ç"n gerek görülürse muayene ortamını ve yer"n" 
hazırlamak, türlü tekn"k testler" yapab"lecek şek"lde ölçü aletler", takım, araç ve gereçler" tem"n 
etmek yüklen"c"n"n sorumluluğundadır. 
 
MADDE :8 LİSTEDE BELİRTİLEN İMALATLARA AİT BİRİMLER 

 İht"yaç l"stes"ndek" tüm parçaların tem"n ed"lmes" ve her türlü yüklemeler, yatay ve 
düşey taşımalar "lg"l" İdaren"n Araç ve Mak"ne Müdürlüğüne kadar olan tüm nak"ller, 
boşaltmalar "le "lg"l" tüm garant" kapsamındak" bakım onarım her ne kadar "lg"l" malların 
"malatçıları farklıda olsa konu "le ön muhatap yüklen"c" f"rmadır. Tüm olası ve zay"atları her 
türlü değ"ş"m ve montaj yüklen"c" f"rmaya a"tt"r 

MADDE :9 BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR 

 Tüm masraflar b"r"m f"yata dah"l ed"ld"ğ"nden herhang" b"r ad altında masraf "lave 
ed"lmeyecekt"r. F"rmalar tekl"fler"n" KDV har"ç vereceklerd"r. 

 
MADDE: 10  ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI: 

 10.1 Ödeme yüklen"c"n"n tüm sorumluluklarını yer"ne get"rd"ğ" tesp"t ed"ld"kten sonra 
"daren"n mal" durumu ve ödeme sırasına uygun olarak yüklen"c"n"n banka hesabına 30 (otuz) 
gün "çer"s"nde yatırılacaktır. 
 
MADDE: 11  CEZALAR 
  
 11.1 Yüklen"c"n"n, sözleşmeye uygun olarak malı süres"nde tesl"m etmemes" hal"nde, 
gec"k"len her takv"m günü "ç"n sözleşme bedel"n"n % 0,6 (b"ndealtı) oranında gec"kme cezası 
uygulanır. 

MADDE: 11  DİĞER HUSUSLAR 
 
 11.1.Kontrol teşk"latı personel"n"n eks"k gördüğü hususlar ver"len sürede yüklen"c" 
tarafından yer"ne get"r"lecekt"r. G"der"lmed"ğ" takt"rde "hale sözleşmes"n"n ve 4734 sayılı kamu 
"hale kanununun "lg"l" hükümler" uygulanacaktır. 

 11.2.Tekn"k şartnamede yer almayan konu ve hususlarda, "hale dokümanı kapsamındak" 
İdar" Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Mal Alımları Genel Şartnames" hükümler" d"kkate alınır.   



11.3. Şartnamede bel"rt"len malzemeler yer"ne eşdeğer veya daha "y" kal"tede olmak şartı 
"le yüklen"c" f"rma tarafından öner"lmes" hal"nde İdare’n"n onayı alınarak ayrıca b"r bedel talep 
ed"lmeks"z"n uygulama yapılacaktır 
 

11.4. İşç"l"k b"r"nc" sınıf, profesyonel kal"tede ("ş"n erbabı) olacaktır. Tekn"k şartnamede 
bel"rt"len tüm standartlara tam uyum sağlanacaktır. 
 

11.5. Aks" bel"rt"lmed"kçe, tüm malzemeler, "şç"l"k ve "malatlar TS, EN, ISO 
standartlarına veya genel tekn"k şartnames"ne uygun olacaktır. İmalatlarda kullanılacak tüm 
malzeme ve gereçlerde Türk Standartlarına uygunluk belges" (TS Belges") bulunacaktır. Her 
türlü "malata g"ren malzemede TS belges" olmasının yanında b"r"nc" sınıf olma şartı aranacaktır. 
 

11.6. Yüklen"c" f"rma, tüm malzeme "malatlarında, "malattan önce İdare’den malzeme 
onayı alacaktır. Malzemeler"n seç"m" esnasında yüklen"c"n"n sunacağı, standartlara uygun 
olarak üret"lm"ş en az 3 (Üç) alternat"fl" malzeme numuneler"nden b"r"n" İdare seçeb"leceğ" g"b", 
bunların tümünü reddedeb"l"r, yen" malzeme sunulmasını "steyeb"l"r. Aks" takd"rde "darece 
malzeme onayı ver"lmeyecekt"r. Yüklen"c", malzemeler"n numuneler"n" "ş programlarını 
aksatmayacak şek"lde önceden İdare’n"n onayına sunacak ve meydana gelecek gec"kmeden 
sorumlu olacaktır. Malzeme seç"m", İdare tarafından teşk"l ed"len Kontrol Teşk"latı onayı "le 
kes"nl"k kazanacaktır. İdarece onaylanmayan h"çb"r malzeme kullanılmayacaktır. 
 

MADDE 12- Bu Şartname 12 maddeden oluşmaktadır.   

 

              Adı ve SOYADI/T"caret Unvanı 
                                          Kaşe ve İmza8 
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