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MADDE-ı işix eır,q.cr
Bahse konu teknik şartname; aşın miktarda su sızıntlsı yapan ve aciliyet arz eden

betonarme ayaklı su depolaruıııı yalıtımının yapılması ile Kurumumuzca ilk kez kullanılacak
poliürea esaslı püskiirtrne yönteminin örnek teşkil etınesini amaçlamaktadır.

MADDE-2 İşİN KAPSAMI
Sur İtçesi Alabal Mahallesinde bulrınan 50 m3 hacimde ve 10 meffe yilksekliğinde

bulunan içme suyu deposunun ile Bismil İlçesi Yukan Salat Mahallesinde bulunan 100 m3

haciınde ve 15 metre yüksekliğinde bulunan içme sulu deposunun iç yıizey alanının; 2 mm
kalınlığındaki poliürea esaslı (geçirimsiz) püskürğne yöntemiyle kaplarrıa malzemesi
kaplanması işini kapsamaktadır.

MADDE-3 iNşlar işLERi
l-Yüzeyin Hazırlanması:

a. Genel Hususlar: Uygulama yüeyinin sağlam, kuru, tozsuz ve temiz olmasına dikkat
edilecektir. Zeminde var olan bozuk, kınk kısımlar ve varsa çatlaklar Polimer Beton veya
poliiirea mastik ile tamir edilecektir. Betonsuz yiizeyler ( tuvanen, sıkıştırılmış dere çakılı )
"TAŞ BAĞLA},IA_ BETON GÜÇLENDiRME EMPRENIYE çiFT KOMPENANTLI
BAĞLAYICP ile stabil hale getirilecektir. Uygulama yapılacak beton alt yiizeyler sağlam ve
yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır. Alt yiizey basınçlı su ve elmas diskler ile temiz,
kuru ve her tilrlü kir, yağ, ges, vb. yabancı maddelerden anndırılmış olmalıdır. Yiizey nemi
yio5 iızerinde ise nem toleranslı ıslak zemin ve su içinde reaksiyonunu tamamlayabilme
özellikli yüksek nem astarı kullanılmahdır. Ayrıca parapet yiizeylerindeki kuş gözleri gibi
bozukluklar polimer beton veya poliürea mastik harçları ile kapatılmalı gerekli durumlarda
tüm parapet yi,izeyleri yapısal Polimer Beton harçlan ile sıvaıımalıdf.

b. Yiizey temizliği: Uygulama yapılmadan önce mevcut beton yiizey süpürülerek tozdan
arındırılacaktr.

c. Eski veya yeni betonda oluşan çatlaklar:(1) Çatlak Tamirleri: Zeminde var olan çatlaklar V şeklinde açılarak POLİMER
BETON ile tamir edilecektir. Alt yiizey temiz, kuru ve her ttirlü kir, yağ, gres, vb. yabancı
maddelerden arındırılmış olmalıdır.

(2) Soğuk Derzlerin Yapılması( Uygulama yerinde var ise ): Derz aralan açılarak
yanak kısımlarına tek bileşenli poliiiretan astar uygulanarak ve poliürea Mastik uygulanaıak
kuruması beklenmeden, Gerekli görülen açıklıklar, polimer beton i[e doldurulacaklır.

d. Uygulama betonunda oluşan çatlaklar:
Geniş Çatlak Tamirleri: Geniş çatlaklar ve düşük yiizeyler Grobeton veya Polirner

beton dökiılerek yİizey di,izlenecektir. Düa sonra iizeri polimer beton ile tamir edilicektir. Alt
yüzey temiz, kuru ve her tiirlü kir, yağ, gres, vb. yabancı maddelerden aruıdırılmış olacaktır.
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2-Astarlama Uygulaması:
Dolgu Astan ıslak zemin ve su içinde reaksiyonunu tamamlayabilen, çift kompenantlıyüksek nem toleranslı. vüzeve emprenye olabilen, joıgu yapabiı.e özellikji, diışük viikositelibil "TAş saĞıAM;- s'roN'ĞUcjE]ö;iiĞ't,ff,tin r, çıFT K.M,ENANTLınaĞı-aYıc. astar olacaktır. c"."tıı 

"ırytır"y-çuıIş#ui, u]niıa"n sonra, ortam sıcakhğınıntiim uygulama bolıınca minimum +lO .C.;in ü.j.ira", y"r"v 
"em 

or:u:ıınln max % 85 olduğuortamda uygulanacaktır. ürün teknik bilgi o"t ."","i]"T"il"li;;;;;;; ffi#;;i*İ.:uygun karıştırıcı yardırnıyla, a§rt 
Çrl.,İ"_1+99,;OO Şrn ; Üıştınlmış astar malzeme, 300 /

;13#1;;!:#lyüey 
koşullarına göre değiİebilir) ;*6İ;yüzeye aİrless, -lo,".Ju İl"

3-Geçirimsiz Spf} Boya Kaplama Malzemesinin UyguIanması:
rusKurtme yöntemiyle uvgulanan Kaplama Malze-mesinin ortalama 2,20 kg/mr(+ l00ytizey koşullarına gore değişebiiir) 2 -- tuırnırg,nJu .#,y"il 

"ygrı"ması 
yapılacaktır.

Not: Demir ve/veya çelik yiizeylerin kumloma işlemleri de fiyata dıihildir.

MADDE-4 MALZEME TEKNiK ÖZElıirg-nnİ
A-P_oliürea Esash Geçirimsiz Sprey Boya Tekİll.-Or"lll1.1""ll. CE sertifikası olmalıdır.

2. % 1OOsolventsizve % 100 katı olmalıdır.
3. TS EN 1504 - 2 standardına uygun olmalıdır.
4. TS EN l542 standardına uygun olmalıdır.
5, TS EN Iso 6272-1 standardına- göre Çarpma direnci CLASS Ilbelgeleri olmalıdır.6. Karbondioksit (CO2 ) geçirgenlği r§EN lOOZ-İst"naa.tlr"* Ğ Sn İ"İ*İ'İİ -7 m belgeleri olmalıdır.
7. Su Buharı geçirgenliği Ts EN ISo 7783-2 standardına göre SD değeri en fazla5,5 mbelgeleri olmalıdır.
8, Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği, Ts EN 1062-3 standardına göre 0,008 kg/m2 h0.5 değerinden küçilk belgelerİ olmİlıdır.
9, Ts EN 1928 standardına göre 24 Saat"4 bar Hidrostatik basınç altında su sızıntısı
_ ^ 

kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeleri ol.u.ulrJİİ.
10, Ts EN 12390-8 standardına göre beionun ıvıaksimum Su İşleme Derinliği (MSID) enfazla 1mm belgeleri olmalıdır.
11. Su toplama havzası, içme ,u1u.t"şı1ıu. boruları, su depolannda, Gıda depolarda yapıtayini polimerik malzeme ve sulu gıdalarda topfam -i|asyona uygunluğunu gösteren

91{r_ Tg,- ve Hayvancılık Bakanlığından alınmı] analiz raporu ile MAM -TESTMER al«edite laboıatuar_ bakteri üretınediği belgeleri iır""ı,a].. 
'r;;;

_ _ Migıasyon değeri TS EN 1186/1-15 standartlarına goİe en fazla 5mg/dm2 oımaİrj,.. 
--

12, Polimerik malzemenirı, Bs 6920-1, 2.6 standariına göre polimerik malzemeden
_ gelebilecek ağır metal değerleri, limit değerlere uygun oImalıdır.

13, Elektrik akımlarına karşı, IEC 60093 standardına-gtıre yiizey direnci en az I00 GQ(l0Il O) belgeleri olmalıdr.
14, IEc 61331-1 standardına göre Radyoaktif sızıntılarda zarar görmemesi ve radyasyondayanımı.için Radyoakif geçirgenliği, X ışını ve l00kv için 

"" - wr,-ş-r;r;;150kV için en az Yo93, Gama ışını -s-137 (662 keV) ise ei az %99,3 k ;';;
kuruluşlardan alınmış belgeleri olmalıdr.

15. Delinmesi durumunda, delik|eri. kendiliğinden kapama özelliği olmalıdır.Geçirimsiz
n-gv.a rpıala ürününün Kendi kendini kapattğını ilgili kirum ," tr-ı,iii".a""
(Universite, vb.. Resmi kurum ve kuruluşlar) aiınaıibelgeıer iıe belgelendirmelidii.
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16. Akedite test raporlu veya üniversite testi, arkasında herhangi bir malzeme (beton,

geotekstii, metal, cam, ağaç vb) olmadan saf kaplama malzemesinin su basıncına
dayanımr;2 mm kalınlık için 13 bar, 3 mm kalınlık için 14 bar,4 mm kalınlık için 18

bar dayandığını gösteren belgeleri olmalıdır.
17. Üriln uygulandığında en fazla 20 saniyede kurumalı, 30 saniyede sertleşmeli ve 24

saat sorıra kullanıma hazır olmahdır.
18. Basınçlara Dayanımlı Geçirimsiz Boya Kaplama üriinü ile ilgili, basınç etkilerine

dayandığını gösteren test belgelerini, ilgili kurum ve kuruluşlarca ğniversite, vb..

Resmi kurum ve Kuruluşlar) diizenlenmiş belgeleri olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken llususlar:
(1) Aşın sıcalç yağışlı veya ortam ve yiizey sıcaklığı +l0"C'nin altında yada

+30'C'nin iizerinde ise uygulama yapılmamalıdır.

Not: YüHenici tekrıik şartname belirtilen stdndartlar ile ilgili belgeleri lantrol teşkilatına
sunmakla mülrcIIeftir.

B- Polimer Beton Teknik Özellikleri
t . Elastikiyeti nedeniyle malzeme çatlamamalı, yıpranmamalı ve çevreden

etkilenmemelidir.
2. Hzlı bir kiir süresi sahip olmalıdr.
3. Kürlenme süresi 25-3Odakikadır.
4. Katman sayısına bakılmaksızın yoğun bir yiizey vermelidir.
5. Aşınmaya karşı dayanıkh olmah,çatlakları doldurmalıdır.
6. Yüksek kimyasal dayanıklılığa süip olmalıdıı.
7. Hemen hemen her tiirlü yapısal malzemeye uygulanabilir.
8. Termai darbeleıe karşı yiiksek bir direnci olmalıdır.
9. Düşük sıcaklıklarda özelliğini korumalıdır.

c- poliürea Mastik Teknik Özetlikteri

1. % lOOsolventsiz ve zararlı bileşen içermemelidir.
2. Esnek olmalı, değişen ortam şartlarından etkilenmemeli, çatlamamalı ve

bozulmamalıdır.
3. Hız[ı kiirlenme süresine sahip olmalıdır.
4. Malzeme UV ışınlanna dayanıklıdır, yiizey rengi değişebilir ancak kimyasal yapısına

bir şey olmaz.

(2) Uygun sıcaklıklarda yapı[acak uygulamalarda, kullanılacak malzemeler 1-2
gün önceden uygulama alanına getirilip depolanmalı ve ortam şartlarına sağlaması
sağlanmalrd!r.

(3) Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda, ısıtıcılar yardımı ile ortam ve
zemin sıcaklığınrn artrılmasr sağlanmalı, malzemenin işlenebilirliğinin artırılması için
ambalajlar +(20 -2S)"C'de şartlandırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir.

(4) Epoksi, poliiiretan esaslr dolgu astarı ve Kaplama Malzemesinin yi,izey
hazırlıkları, uzman uygulayıcılar tarafmdan yapılmalıdn.

{
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(5) İmalatın tamamlanmasından sonra, kaplama en az 30 sn sonra kuruma
sağlamalı ve 7 gün sonıa en az 50 ATU üstünde basınç dayanımı kazanmalıdır.

(6) Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalıdır, Kısa siireli depolamalard4 en fazla iki palet üst üste konulmalı ve
ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapllmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletleı üst
üste konulmamalıdır.

(7) Uygulama yiizeyi toz, kir, parafın, balmumu, kürlenmiş bileşikler, yağ ve
ezilmiş parçacıklardan temizlenmelidir.

(8) Karo ve çelik yüzeylerde kumlama yapılmalıür.
(9) Yüzey püriizsüz ise, öğütme, zımpara veya kumlama ile hazrlanmahdıı.

(10) Kum kesmeden sonra epoksi tabaka uygulanmalıdır.

(11) Yapılacak işlemler sonrasmda gerekli kiirlenme siirelerine riayet edilmelidir.

MADDE-s DİĞER İIUSUSLAR
1. Ulaşırn için gerekli servis yolu açılması teklifbedele d6hil imalatlardır.
2. Bu iş kapsamında; kazı, dolgu, tiim nakliyeler, montaj, püskiirtme işleri, zayiat,

nakliye, atölye gideıleri, işyerinde yiikleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, elektrik,
jenaratör, iş iskelesi veya vinç v.s malzemeler ve işçilikler her şey d6hil yükleniciye
aittir.

3. İmalat öncesi, esnasr ve sonıasında fotoğaf ve video göriintiileri kontrol teşkilatına
teslim edilecektir.

4. Kamu Kurumlaıı tarafından kesilen tiim cezaların her ne sebeple olursa olsun
sorumlusu ve müatabı yüklENıcı olacaktır.

5. Teklif veren istekliler Şartrıame ekinde belirtilen mahalleri yerinde gördüğünü kabul
etmiş sayılacaklardır.

6. Teklif veren istekliler şartname'de belirtilen bütün hususları kabul etmiş sayı|rrlar.

MADDE_6 MALZEME OLURLARI VE KABULÜ
Depoda kullanılacak tiim malzemeleri en il kalite, standart, proje ve teknik

şartıramel ere uygun olacaktır.
Yüklenici tarafından kullanılacak tüm malzemeler kontrollüğiin oluru ve İdarenin

onayı ile kesinlik kazanacaktf.
Malzemele1 ilgili firmalarırı en son teknolojisine göre üretilrniş malzemeler olacak

kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullan(lınayacak.
Kullanılacak bütiin malzemelerin kalite, garanti ve standa( belgeleri idareye teslim

edilecektiı.

MADDE-7 DEPONUN SIZDIRMAZLIK TESTiNiN YAPILMASI
Depoda yapllacak izolasyon işleri tamamlandığında, maksimum seviyede

doldurulacak ye24 saat beklenerek su seviyesindeki değişimden su kaybı ölçülecektir. Test
sonucunda Yo\ dlueyinde kayıp ön görülmüştür. Aksi halde szdrm^z lık sağlanmamış
sayılacaktır. yöntem olarak deponun su ile doldurulması ve ardından giriş ve çıkış hatları
üerinde bulunan vanalarrn tamamrnm kapatılması ön görülmüşse de, vanalar kapalı olduğu
halde belli oranlarda vanalardan su geçişi veya su kaybi olabilir, bu ytızden yuklenici gereüi
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tedbirleri alacaktır. Test siiresinde varıalardan oluşacak su geçişinin önlenmesi veya ölçülmesi
için demontaj parçalan gevşetilmeli ve oluşan su geçiş ve kayıplaı hesaba d6hil edilmelidir.

Madde-8 PROJESİNE UYGUN OLMAYAN iMALATLAR
Proje ve şarhıamesine uygrrn olmayan imalatlaı kontrol heyeti gerekli göriirse, yiikienici

talafından sökttiriilüp proje ve şarhıamelerine uygun yeniden yaptınlacak. yijklenici bunun
iÇin idareden hiçbir talepte bulunamayacaktıı. Yiiklenici taıafindan temin edilecek
maizemeler:

l-ıdaıe tarafindan kullanılan kalite standartlannda.
2-İşin tekniğine ve işin gereğine uygun vasıflard4
3-Işin sağlam olarak yapılması içiı gerekli miktarlarda olacaktır.
Gerek görmesi halinde ve herhangi bir arıda İdare, bir numuneyi veya dökiim yerini

veYa kuilanılan malzemeyi denetleyebilir ve laborafuaı koşullannda tetkik ettirebilir. Brınunla
ilgili masraflar, Yiikleniciye ait olacaktır.

MADDE-g MEVCUT TEsisr,nnr Öznış cÖsrnnh,unsİ
_ Yiiklenici, işe başlamadan önce B.Şehir Belediyesi AYKoME'den gerekli iziıleri

ala9akt1 Yiıklenici kazı yaparken ve hendek açarken yeraltı ve yer iistti yapılann kesin
Yerlerini ilgili merciden temin edecek ve yapacağı kazılaıda brrna dikkat edecektir. Kurumırn
öze| iznı alınmadığı siirece bu ti.irlü tesis ve yapılara 2m'den daha yakındarı makine ile kazı
yapılmaz. Boru hatları ve yeraltı kablolan veya yer üstiindeki telgraf, telefon, elektrik hatları
ve aYduılatrna direkleri, her ttiılü abone bağlantılan, kaldınm, himaye çiti gibi tesislerin
yapılacak işten etkilenmesi dıırumund4 yiiklenici bu tesis süiplerine ve Müendise işe
baŞlamadan bilgi verecek ve iigili tesislerin korunması için geıekİi tiim örılemleri alacaktu.
Mevcut 

_ 

tesislerin hasaı görmesi halinde gerekli onanırııan yapmak veya yaptırmak
zorundadır. Yiikleniciye, bu hususlardan dolayı bir ek ödeme yapılmayacaktır.

MADDEIO- İŞiN stJREsİ, Önrunınn vn FİYAT F,ARI«
Işin siiresi, yer teslimine müteakip 60 ( altmış ) takvim günü'dür. Ödemeler hakediş

::aİpa eöre ve ödeme ytiklenicinin taaihüt ettiği birim fiyata bağlı kalınarak yapılacak ve
hiçbir suretle fıyat faıkı ödenmeyecektir. Bu iş için avans verilmeyecektir

MADDE-ll iş nıtNİvrrİ, SAĞLIK TEDBİRLERi
yiiklenici iş başında işçi güvenliği, işin geıeken kalitede yapılabilmesi için gerekii

tedbirlerin alınlası, trafık yoğurı-luğuna göre gerekli trafik işarei ve çahşma le"hjannın
temini, üçi,incü kişi ve krıruluşl wla (Diyargaz, Te]ekom, Dejaş, TrafiL ütd. vb; gerekli
görüşme ve koordinasyonu sağlayacaktıı.

_ Yüklenici firma hiÇbir ikaz ve ihtara hacet kalmaksızın bu işin geıçekleştirilmesi için
g^erek dululacak eğitimleri büttin personeline vermek zorundadrr. su iİıtarıa, taahhüdıiı
ifasında gerek ihmal ve eınniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan İ o.*.u u"
Çarelerini dikkatsizlik, tedbiısizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangibir sebeple ıuku bulacak kazalardan ve zararlarda, idareye ve üçiince şatuslara karşıyiıklenici firma sorumludur. y;iklenici fırma işçi sağlığı ve iş'giıveriliü ttiztıgu tıtıtıımıerinegöre işçilerin sağlığını ko"rT4 üere her tıı.ıtı *gı* tedbirlerini sağlayi"aı.ır.. iosya
sigortalar mevzuatı, her tiirlü işçi ve işveren hakkınd;i hak]ardan doıayiişçi alrnması veya
İiçi lıaklann]n. ö_denmesi, işçi çıkanlması gibi tiim sorumluluklaı ytııı*i"iv" alt oı,.rp. la*e
hiçbir sorumluluk tErmayacaktır.
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MADDE-ı2 MAHAL LİsTEsİ

2\ ı ıı ızozı

Mücahid B

HAZlRLAYANLAR

t3, ı ıı ızozı

ş

M.Erol KORKMAZ

Elk. Tek.

l,,rl
Ekler;

|, 02.||.202l tarihli evrak kayıtlı Sur İlçesi Alabal Mahallesi Muhtarı Mehmet ToY'un
dilekçesi

2- İşıetmeıer l.Bölge Dairesi Başkanlığı'nın 22.11.202l tarihli ve 18158 sayh yazısı ve
ekleri(Gerekçe Raporu-Dilekçe)

sIRA
No iı,çn MAHALLE MEZRA nnpo riri BiRiM ALAN

sUR
BETONARME
AYAKLI DEPO

V:50 m3 -H: l0 metre
ri 80

2 sis\4İL \aUKARISAI AT
BETONARN{E
AYAKIIDEPO
V:l00 m3 -H:15

metre

m2 I20

m' 200
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