
Diski Genel Müdiirlüğümüz İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı Diski Kocaköy ŞubeMüdiirlüğümtiz hizmet alanrnda bulunan Bolunlu Juıı"rina" yer alan yeni içmesuyusondaj kulıısunun teıfı hattı yapım işi için malzemleıe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu husustaaşağıda aşağıda belirtilen malzemelerin alİnması g"..t-"tİ.Oi..

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 03.01.2022

TEKNİK RAPOR

Malzemeler: D a75 PiBoRU (PN16) : 909 m

2-) a75 PE BORU (PN20) : 53a m

3-) a75 PE BORU (PN25) : 610 m
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DiYARBAIG. İLİ KocAKöY_tLÇEsİ BoYUNLU MAIIALLESİ İÇME stIYU TERFİ
IIATTI BORU TEMiNiNE AiT

TEX}riK ŞARTNA_l/Dsi

Madde-l MALZEMENİN KAPSAMI
AŞağıda mahal listesinde yer alan ve özellikleri belirtilen malzemenin, işin müali olanDiYarbakır-KocaköY ilÇesi Boyun]u Mahallesinde ye. ıan terfi hattında kullanılmak i.izeretemin edilmesini kapsarnaktadır.
Bu iş kapsamında; ttlm nakliy_el eı, pyiat, işyeriıde 1,iikleme, yatay vedüşey taşım4boşaltma, v.s malzemeler her şey dahil yilkleniciye aİttiı.

Madde-3 ÖDEı,reLERYE FiYAT FARKI

ödemeıeı hakediş 
^esasına 

göre ve sözleşme birim fiyatlanna bağlı kalınarak yapılacak ve
hiçbir suretle fiyat farkı ödenmeyecektir. Bu iş için avans verilmeyJcektir.

Madde-2 MAEAL LisrBsi

Madde - 4 TEMiN EDİLECEK MALZEMELERE aİr özrıı,İrg,nn
- PoLiE RU

Borular, so 9001 ve TSE belgesine haiz firrnalarca imal edilmiş olacaktır. Ts EN12201-
2+Al'e aynca boru tiıetiminde kulianrlacak hammaddeleri TS eN İzzol-ı'e uygun olacak ve
boru dizayn gerilmesi 8 N/ınm'olacaktu.
Borulann kabuliinde deney ve testler Iso staıdartlan çerçevesinde yapılacaktır.
Borular, uluslar arası içme sulu borusu rengi olarak kibul eaıen orllina kolu mavi veya
siyü renkli, giineş ışığına dayanıklılığı arttırmak için lJv-kathlı, .t t tıryo"u hazır grantil
şeklinde olacaktır.
Satın alınacak HDPE 100 boruların iireüminde geri dönüşiirn malzemesi ve hurda plastik
kanşrmı kesinlikle kullanılmayacaktır.
Granül halindeki hammadde içine, imalatçı fırma tarafindan, borulann imali sırasında hiçbir
yabancı madde katılmayacak ve haırrmadde orijinal haliyle hJlanrlacaktır.
HDPE 100 Borular üerine TS EN 12201-2, aralıklan en fazla 2 mt olacak şekilde yazılacak
ve aynca DİSKİ ibaresi yazılması sağlanacakür.

Hammadde aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır

PE 100 boru hammaddeleri TS EN 12201-1 standardının şart koştuğu asgari değerleri
sağlamalıdır.

Boru imalatında PE 100 (EDPE) orijinal siyah hammadde kullarulacaktır.

Hammaddeııin gerekli mukavemeti (MRS) minimum 10 N/mm2 (MPa) olacaktıı.

SIRA No MALZEMEMNciNsi BİRİMi ııİrrenr
1 a,75 PB 16 ATM METRE 909
2 a75PE20 ATM METRE 534
3 g75PE25 ATM METRE 610
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DİSKl

ureti]en.boru iizerine hangi lot numaralı hammaddeden iiretildiği yazılacaktır.
Borular içinden, 20 oC sıcaklıkta ve standadlannda teli.tlle" aaj,un rnı mutlaka saglamalıdır.Borular -40 oc sıcaklıkta standartlannda be]irtilen dayanımı mutlaka sağlamalıdır.Borular kimyasallaıa karşı yiiksek dirence salılp olrnalıar.BoT]T" hammaddesi, UV katkısı, antioksidanlar jİtİ ,ua""" standartta belirtilen katkımaddelerini içerecektir.

Granü halindeki hammadde içine. imalat srrasında geri dönüşiim, lorma veya hurda benzerimaddeler, renklendiriciler ve katkılar dahil hiçbir maİde kaUlmayacaktır.
Hijyen ile ilgili, renk, bıılan*lık, koku, 20 oC de koku dalgaianma değeri, tad, 20 "C de tad
Pş.:]T:io,g:ri, köpüğe dönüşme meyli deneyleri yup,ı.uı, ve iırJtici fi-a rı,ır,.,ırı,u
ğnsTıIusunden alrnmış raporu malzeme kabulü sırasında iiriin talep eden kuruluşa verilmelidir.Borulann i.izerlerine iiretim standardı, b9runun aııma çapı, et kaluılığı, 

"ıjrğ" ;;;ı*-numaralan, imalatçı firmanın ismi yazıh olmalıdır.

PN16
PN20
PN25

PE 100 boru fiımalan ISo 9000 kalite güvence sistemine süip olmalı ve belgelendirmelidir.
YaPım aŞamasında üetici firma kullanacağı hammaddenin kaynağıru ," "ttırr -or.İİİı,ı..i"i

belirten bilgi ve belgeleri sunmak zorundadu.

Ta.lep edilen borular aşağıdaki özelikte olacaktır.

aap Basınc Sınrfi Bo Yo ugu Kütle

Üretim

SDR=I1
SDR=9
SDR=7,4

1,46 kğmr.
1,75 kğmt.
2,08 kğmt

a.Hammaddeye, boru iiretiminde ekstrtizyon ve ek parça iiretiminde enjeksiyon öncesi nem
alma - fırırılama sistemiyle kurutma işlemi yapılmalıdır.

b.PE borunrın et kalınlığı kesintisiz olarak kontol edilmelidir. Cihaz sesli ve/veya ışıklı hata
uyan sistemine sahip olmalıdır.

c.Borulann İİzerine iiriiniin iztenebilirliğini sağlamak ilzere lot numarası, standart damgası,
ıınma çapl, basınç sınıfi, imal tarihi, nısrı ismi kolayca okunabilecek ve silinmeyecek
şekilde yazılacaktır.

d.Borular siyü iizerine mavi şeritli iiretilecektiı.

e.§angal borularda kangalın en kiiçiik iç çapı, borunun aııma çapınn 18 katından kiiçiik
olınamalıdır.

Boru boyutlan;

. b 50'ye (d6hil) kadar en çok 20O mefe boyunda kangal,

. a 63'rcn a110'a (d6hii) kadar en çok 10O metre boyunda kangal,

. a 725 ve iizeri çaplarda 12 - l3,5 metre arası boru bolu,
o1acaktır.
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DisKj

ünnriım,,ı rropE 100 BoRULARA eir rrsııpn vE MALZEME ranur,ü
HDPE borulann konhol ve. kabultı; Kamu İhale Kurumu "Mal Alrmlan Denetim Muayene veKabul işlemleri Yönetıneliği" lı"'iüııı^-i§J". 

'tö".i*o** çerçevesinde yupri*uktr.Idare maltann fabrikası vwa 
le.rııgsi tır-v"ra"ı"* *.* ve gelişme safhasını 

- 

her partifiretimde inceleme n*i-". ,"ırip,ı. ffi,JJ.i"İgıt-.aı* her parti için üetimine
tHİfjf,#ili#ffi""j# ;;;;ıd:Ş;"ibo"-;; tanutınti tırJtili' ni,, iii ia*.

ffi; jİİXT#il j';lry *"* önce, masraflan syd:i firmaya ait oımak iizere

:tT§"*#;';#*#Jh"ss.iffi YtHffi }*;'*#jf ffi şfl ffiltraporu talep etneye yetkilidir. -s, k;;;"'la,ş,od*.,u idwemjz taraiınaangörevlendirilen heyet de eslik edecek u. .^ruluİ"Ü'ı,tlİlenici tarafından karşılanacaktır.Yi.lklenici muayeneler ıcin görevte d:'ÜİİrŞıİrÖri- idareye sıınacak ve UDK ileanlaşmadan önce idarenin-onaş.ını aıaciktır- 
'rŞ*\.""- 

planlaıırnası için, yiiklenici,sevkiYatını PlaııIadığı mallann muayenesi ve kabulü içir, .*y.o. tarihinden en az 1 haftaöncesinde idareye ve/veva UDK'ya v-ı, uijgıiic.ir" yapacaktu. IJDK iş bu muayene
llfffi ;:h'ffi :1;,}#H:HJf ;; ;i;;#' h,çiu.- uç,tçu go,L*,,lur.n.

yapı denetim görevlisi iiretimi heı Eamada kontrol edebilir. İdare veya idarenin yetkilikıldığ uyguntuk Değerlendirme kuruluşu (Akredite tIDk) masraflan yiikleniciye ait olınakiizere borulann deney ve tltierii fabrikada, fabıikada yeterli şarttaı olmazsa 
-UlusaL 

,eyaUluslararası Atreditasyon o,1*::': süip kuruluşlaı" iij,, rusırAK, Alman Loydu, TiirkLoydu, vb. kurumlar) yapttabilir. n".rrri tfu *.,,o- runxax *"nndarı al«edite edilmiş yada Iso belgeli laboratuvaıIarda-yaptnlacak testlerle 1her tiretim partisi için) ilgili masraflaryüklenici firma tarafiıdan karşılanacaktır. Testlerin u"a"ıı, uor masrafları ve eşlik edecekİdare personelinin masrafi yiiklenici tarafindan karşl-"."th..
Test numuneleri yapı denetim görevlisi taraindan yerine teslim edilecektiı.

Fabrikada Yap acak Muayene ve Kabul İşlemi

Muayene ve kabul işlemine başlanmadan önce yiiklenici tarafindan;
Hammaddenin TS EN 12201-1, imalatın ise TS EN 12201-2+A1 standartlanna uygunolduğuna dair belgeleri,

İmalatta kullarulan hammadde Partilerinin listesini, sertifikalannı ve sevk irsaliye suretlerini,
Boru partilerinin üetildiği 

,hammadde- lotlarına ait, hammadde iireticisi ve borıı/paıçafabrikası tarafindan rs gN"ızzoı-ı ,'"";;;;;.öı'lmış testleıe ait sonuç rapoılan,
Borulann içme suyunda kullanılabilirliğine daiı yetkiii bir kurumdan alınmış Ttirk Gıdakodeksine uygunluk raporg
ıthaı tııtinler için fabrikanın uluslararası standartlara sahip olduğunu gösterir sedfikalan,muayene ve kabul heyetine teslim edilecektir.
Muayene ve kabul heyeti, önce fabrikada büti,in boru imalatlarını
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i:İ",Ttrffi:H"}##,Şffi::lo-2 velveyaTablo-3,deki testleri yaptıracak ve sonuçlan

Test ve Muayene rapo'un4 ihale dokiimarunda yazılı nitelikler ile test ve muayene işlemisonucunda bulunan değerler ayn ayfl yazılacak ve *r1o,; k*i;;i.#i.*ii,'itı.*"
y,iH*H veya "niteliklerine uygıın ieğildir" ş.kıil; kesin biı ifade ile kayıt altına

Fabrikada yapılan bu işIem sonucıında .'niteliklerine 
uygun olmadığ'' belirlenen kalemlere aitpartiler tiimüyle redieülecek * 

"rkı]y;l;'J.f,ıitv.".ı.tir. Bu kalemler için imalatyenilenecektir. Test ve Mrıayene R"p";;;';"ıiı.""" uygrın'' olduğu tespit edilenkalemlerin ait oldugu partiler iİin r"tllv" i-rll"rl;;;ffi".
F'abrika Dışındaki Akredite Laborafuvarda Yapünlacak Testler

kabule konu boru]ann naklive işleminin tamamlanmasından sonra Şantiye sahasında İdareelemanlan tarafindan, rabıo-ı'ae uelirtiıen aaeiÇ't"-r*u" numune al,nacaktrr. Numunealma işIemi sırasında yüklenici 
_temsil"iı* Jİr-" İJİıJauiı""eı,ılr. Akredite laboratuvara

ffi*Hn#İ"*elere 
Tablo-2'de belirtiien {İ,";:;, 6,7 ve s ;;,.J, ;.,.yı",.

Tablo-l Alınacak nrınıune salıları

, \*y:]": "DİSKİ'' yazısı, üetim taıihi, lot numarasl ve ma]zemekarakteristiklerinin açıkça okunabildiği böliimlerd." a**ulto.
.. N.'*T: alma işlemi için görevlendirilen DİSKİ g|grnanlanııça her numuneniniizerine, isimleri ve numrıne alma tarihi yazıtarak imza]anacaktır.

^,^|*T !o- o"-.-eJeri, her kalemden 2 adet akredite laboıatuara gönderilınek ve 1aoet ldarede garanti siiresi sonırna kadar "şahit numune" olarak müafaza edilrnekiizere; iki takım halinde diizenlenecektir.

Numuneler akredite laborafuvara sevk edilmeden önce, boru iizerinde yer alanbiitıin bilgiler 
-ve heyette bulunanların isim ve i*ı*- ,ç*çu 

"k 
.u""k ;.kii;fotoğafl an çekilerek tutanağa eklenecektir.

Numrıne tai«mlan dlizgi,in şekilde paketlenecek, paketin tizerine
etikette; Belediye adr, malzeme cıns çap ve basınç bilgileri,

yapışünlacak

heyette bulunanlann isimleri yazıl arak heyet tarafındarı

V

Parti ına A]rnacak Numune Sa
PE Boru Numune

Parti Büyiiklügü Boyu (metıe) Adedi
arc-an5 10.000 m 1m 1+1a 140 - o280 8,000 m 1 m 1+1a3l5-q4o0 6.000 m 1 '7m 1+lo450-a560 5.000 m 2m

a ü0 - a7L0 4.000 m 2 3m 1+1
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-#ŞşH: ;:x':jHili":-annca paketleme işlemi tamamlandıktan sonıa

Nıımune sevk yazısında, ilgili akredite laborafuvardan ',kendilerine ulaşannumuneler iizerinde testlere baş-lanm"d;;';"";;;;;)ıerin isim ve imza bulunan
:{;#:;::tr:r#:"{r#içelanaeri * İİ,,'lÖ)",İİİ:,'1:o7un,ooo,,,a bufotoğıafları

Akredite laborafuvar *af;n9s yapılan testlerin sonucunda herhangi bir kalemdeuygunsuzluk tespit edilrnesi ııainae, jaa.ece;;;ffi;;"- 
olarak seçilen başkabir akredite laboıatuvara iaarede. saklanan il;;;;;;ygıınsuz çıkan özelliklerinkesin tespiti için teste sönderilir. i;; ilffi#'raporu tesindiı ve ititazakaPalıdır, Bu muayenede ie a}m uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde, hata,ı çıkan

;:j:H'iHiiillT#*ayan kaıeiıJerin;;;n;ö;ft p*; ı p*iı.,,"aa"ljiiil,
yeniden imal edilen partiler ile ilgili o,arak da yukanda belirtilen test ve muayeneprosediini aynı şekilde işletilir.
Sözleşme konusu malzemelerin kabul işlemi, fabrikada yapılan test sonuçIarnn

l]:|y *'9T,l.nakliye işteminin .t.ıt ır'r" t'**..}"pılarak malzemelerin ilpilişantıyeye / belediyeye teslim edilmesi, akredite d;;;-#;;;;ffi#ffi;d;];da uygı.ın çıJ«nası halinde. t"-iryi** -"i-"rrı?';ö;-* 
Idarece onaylanmasısuretiyle tamandanmış oI ur.

Uygulanacak Deneyler
PE100 borular için Fabrikasında Şarftıame ve TS standartlan gereği Tablo-2 ve Tablo-3'debelirtilen deneyler yapılacaktır.

Tablo-2 ; PE borular için uygulanacak deneyler.

No Den Adı standardrDen Son

1 Gözle Muayene Ts EN 12201-
2+A1

Malzeme ilgili standardın 5. ve 6.
maddesinde belirtildiği gibi
olacaktır.

2 Et kalmhğı Ts EN ISo 3126 Ts EN 1220 7-2 Çizelge-Z'ye
olacakiır.u

J Dış çap Ts EN Iso 3126 01-2 Çizelge-l'eTs EN 122
olacaktır.

4 Ovallik TS EN ISo 3126 72201-2 Çizelge-l'eTs EN
u olacaktır.

5 Çekme Özelliklerinin Taüni
(Kopma Uzamas'

Ts EN ISo 6259-
1

TS EN Iso 6259-
J

o Malzeme çeki altında
kopmadan %5O0 katı kadaı
uzamalıdır. @oru et kalınlıEı
25 mm ve üeri numunelerje
%o450 ızama kabul edilecektir.)
Malzemede kat kat arırı lmalar.
lifl enmeler olmamalıdır.
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DisKİ

6
mukavemedn tayini (165 saat
- 80 oC - Çewe Gerilimi min.

sabit sıcaki ıkta iç basınca

5,4 MPa

ISo 1167_
1

Ts EN Iso 1167-
2

Ts EN
Deney parçalanıda denev
si.iresince hiçbir hasar
oluşmamalıdır.

7 Yoğunluk Deneyi TsENIso 1183 En az 950 kğmı olmalıdıı.

8
Erime

(IVIFR) ay[u
eKütl sel Akı Hızış

T 1 90 oC de 5(
kiltle altında

TS EN Iso 1133 MFR değer aralığı ise 0,20 - 0,4O
ğ10 dk olmalıdır.

9
Oksidasyon

Q00tiıesinin ayıS T o( IT)oc de

yon
TS EN Iso
11357-6 > 20 dakika

10 Karbon Siyalı Miktan Tayini TS Iso 6964

%2-%2,5arasında
olmalıdır.

.900 'C sıcaklıkta yapılan
yalcnadan sonra kalan kiil
miktan %0, 1 'den faz]a
olmamalıdır.

o Kütlece

11 Karbon Si Ts Iso 18553 lmalıdır.derece 3 o
Not: Akredite Laborafuvarda 5, 6, 7 o 8 10 ve ll numaralr deneyler yaptırıIacakhr.,9,

Borularin Depolanmasi ve Nakliyesi:

a,Bcjrular fabrikasında veva içng5uyu tesisi süasınd4 boru izolasyonlannın bozulmamasıiçin gerekli tedbirler .il*.]r, ikü;;ffiffiilŞ;"şin zararlı ışırılanndan korumakamacryla iizeri kapalı alanlarda, uygıırı yiikseklikt. ,Jit"gu, bir biçimde istiflenmelidiı.Boru]arın açık alanda müafaza :dltİ..i;o;;];. |inJş ,şuıu.rnaan korumak için brandaile örtülerek, özel parçalar ise ambalajlı 
"ı*ut -"t "ru7u "ahefidir.

l"İHflr*İffirffif,aıeya bitki örttisü ı,izerine konulmamaıı, boruıar ısı yayan

c,Bonı]ann içine toprak, çamur, pissu vb. kirletici unsurlann girmesi örıJenecek şeki]de
3;i;3ffii* Boru izolasyon tabakası iroı*yonu r-* r..lJ.""a'alı..;;;;;t"İ:.^

d,Borulann don tehlikesi olan yerlerde depolanması zorurıu ise, borulaı ile donan zeminbirbirinden aynlarak zemine yapışmalan önlenmelidir.
e,Borular istiflenmeden önce zemine 1 m ara.lıklarla tahta koloniar döşenmeli, her sırada i,eribir eksilterek piramit şeklinde istiflenmeli ;:.l@yük ;lJü dewilmeye karşı önlem alınaıak
j;ililJJJffi:#ffi.ise 1 m'yi geçmemelidir. «a,,gı ;i.uıa, o*gi,.i gtıi.tii*"t }#,iıo
f,Borular, 1uvarlanma önlenecek şekilde futturulmalı, noktasa] temaslar önlenmeli, birbiri iletemaslan tiniform ve boydan boya olmalıdır.

c
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;iTfi

yiiklenic| projede ön görüen borulan temin edecektir. Temin edilecek bütiin borulanşartnamede belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. Ytıtlenici, ia..L -ar.-" "rö 
jİ]r*

( resmi onaylı malzeme onay formu ),ifi;;;;;;.kt.-Y;ffi;'""'3'İ,].*u"bildirecek şekilde malzem" oray rop.naa ial"y" 
".,ir*."t, 

idare onay formunda uygungördiiklerini onaYladıktan sorua, yi,iklenici -rr.;-rip;şini verecektir. idare trim öneriienmarkalan şaıtnarnesine uvgıın değilse reddeüne y"*i.ln. sahiptir. Temin edilecekmalzemeler idarenin gorevlen"direcegiü";;ıı;;;;ijun, ,uu., firma veya tiretici firmadagerekli malzeme ve basrnc testleri yapılacakt". vtıtl.ri^"i.azeme testlerinin yapılmasınd4ıdare personelinin ulaşım,'konaklama ve test ııı"J,ırrı"" doğan maliyetleri karşılayacak vebu 
, 

hus ı.'slardan dolayı herhangi 
. 
bir_ ücret ffi-.on.y.".ktir. Idare rcmin edilecekmalzemelerin_ test işlemleri çln.başka bır aurum ,ü ı""rıiru" vapıırna.r. j" 

"i"p 
.i.uiıl,ve bu dıırumda da Ytiklenici bütiin maliyetleri t"şluvu""ı, r. İriçtıİti*"t t"ı.p 

"t 
r;;";;İ.,i..

Madde- 6 oİĞnR rrususr,an

GARANTİ:

:lİJi}'bonılar, 
muayene kabulden sonra 1 @ir) yıl siireyle Yüklenicinin garantisi alnnda

Madde--S BORU TEMİNİ

DUzENLEYENLER

ATLI

Bu şartırame bu madde ile beraber 6 madde olup, Diyarbakır-kocaköy ilçesi BoyunluMahallesinde yer aJan terfi hanında ku]larulrnak t"#."ta ıı.,".ira.-r.iı"J,nıi*İo*,
ıukanda belirtilen standartlaıa. uygunluğu onuyı*f durumda ;" ;;; İJ*ra-etkilenmeyecek şekilde ambalajlarup i..i" 

"aiı."'ri"i t"p.*uı,.uar.. §"rilr".ı"belirtilmeyen hususlarda ilıer;aııLası, v"pr- ışı.J c"n"ı Şartnamesi, ç"*. ,J ş"ıiJı;tBakanlığı, ilgili ttim Elektrik Kurumun-Ş"a;r."j;;; J-*ukrr.

J .Mıih.
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