
ilÇemize bağlı Ağaçsever Mahaııesine ;::İ:|İİİlrrr.,r,. mevcut sondaj kuyusundan sualmak için dalgıç pompa ve gerekli malzemelerin alınarak yerine montajının yapımına ihtiyaçduyulmaktadır.
sözkonusu işin yapımı için gerekli malzemeler aşağıda verilen cetvelde gösterilmiş olup
gereğini bilgilerinize arz ederim.

Dilaver lŞlK
HaritaiTe rl

Mehmet zülfü
DisKı Çl

s|ra No rvıaueıvıeıuiıv ciıvsi BiRiMı MiKTARüI 03 sP H 62m mt0 4a= § ns aDlt/ moto mglç p p Adet 12 2" kolon borusu
mt. 2203 7" de|ikli flan
Adet 74 Rekorlu Delikli ka ak Adet 75 u profil demiri
mt. 46 3" flan ş Adet

2" diresek
Adet

8 03 Ps uK am nd a na so up
Adet I9 ekvalf2
Adet 1"10 2" vana
Adet 173. 3x2 m5 m N E ktr k ak b so u mt. 5303X25 m m E kt dro
mt. 265

13
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12 kablosu
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g|)_*lİlxr* iri çıııın iı-çesiNt saĞLı aĞacsrvnKuvusuNA DALGIç poı,ıpa, «oioN nohiısi iinıi*
R MAHALLEsİ soNna.ı
I vE MoNTAJıııizwsr

.. ALIM İŞİ
oznı- rtxNix şaRrNeı,ıEsi

Madde,-l İşİN «arsaıvrı

Aşağıdaki İşin mahal .listesinde belirtilen malzemeierin teminini ve işin mahali olanDiyarbakır-Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever ;;il;;'yer alan sondaj kuyusuna dalgıç
|^:i,p,1|" 

montajının yapılarak test edilip gerekli bağlantının sağlanarak işletmeye alrnmasıışıerını kapsamaktadır.
Bu iş kapsamında; fu nak]iyeler, montaj, kaynak yapılması, bağlantılann tesisedilmesi, zayiat, naklive. atOlye giderleri, işv."İa"- ıİtıtleme,. yatay ve düşey taşıma,boşaltma, v.s malzemeler ve işçiİil<leİ i 

". İ.v #ll'y'tiİİ*",r. u,*,..

Madde-2 MAHAL LİsTEsİ

Sıra No rvıaurıverviıv clıvsi BıRıMı rvıİrrnRı
1 30 so mH bU2 tm =4 5a s Dn al/ om açgl p p Adet I2 2 inch kolon borusu

mt 2203 7 inch delikl , fla nş Adet 14 Rakorlu Delikli ka ak Adet 15 u profil demiri
mt. 4

6 3 inch flan ş Adet 3
7 2 inch diresek

Adet 3
8 30 ps kumanda pa n osu Adet
9 2 inch Çekvalf Adet I

10 2 inch vana
Adet 1

11 3x25 mm NYY Elektrik kablosu mt. 530Il 3X25 mm Elektrod ka blosu 265

13
1 Takım Fittings malzemğ
boru)

Deve boynu-kuyu ağzı flanşı-öncü

Takım
14 clVata-somun- pul Adet 30

NoT : Montaj ve demontai için g^eıekli fittings malzemeleı, kumanda panosu, dirsek, vana,çekvalf vb. malzemeler aanilair. sirt..i" İrİ,ş^^,-lİİ""g"*ı.ıl tüm bağlantılaI yüklenici
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A.rASLANMAz D ALG\ç poMpALARA air rnraıir şARTNAME

B.Pompalarrn Uyması Gerekli Standartlar ve Bu Standartlara Ait Belgeler

A.Genel Konular:

TT" . 
U9:*9 p_ompa veya pompalarrn miktarı (adet), oluşturması gereken basınçdeğeri, Hm (mSS), ve bu basınç- altındu u".-".i 

tl"..t 
n su miktan "r" a"uı rıYr"j,|,ı"1* pompa kurulacak araııttatı çup, (rn--), lıırtiyaç Li§tesi'nde'' tek tekbelirtilmiştir,

pompalar ve bileşenleri kullarulmamış ve iireticinin yeni ve en son geliştirilmiş modeliolacakhr.
2, İhtiyaç Listesi'nde pompa kurulacak kuyunun çapı da mm cinsinden belini]ecektir.3, Pompa veya elektrik motorunun ı<uy.: şartlarında .o*n.- çalışması için gerekli ekstradonanımlar (ömeğin motor için *c"tn u ."t.ti 

-ru.l 
gerekli ise bu donanımlar daPomPalarla birlikte verilecektir. Bu ekstra donanımlar 
*teklır 

ı,yrtu auniı-ai. 
"İrt"ı.ıi

teklifinde bu hususlan göz öniine algamış o"ırl oİr.,-İau," ırt"tİınl. İ.tıiİ"tÇ tı.tır" aitteknik döktimanlarda (kullanma kılavuzu, Uutr. tluu*r, katalog vb.) yaptığıincelemeler sonucunda 
'böyle 

ekstra aonu,,r,nl-u..iırtiyaç duy!üduğ;; ,"rpr' '"a".r"
teklif bedel haricinde hiçbii ticret tıa"r..a", u, ao*ru.la., talep eder. Ta]ebin verinegetirilmemesi durumunda a]rnan ma.lzeme]erin hi;#;k;bri;"Jı,"* a .ı!vul'

4, 
l"T':*.,: içerisinde bulunan izin "".ii;;;"k";;r- askıda kum miktan en az 35g/m" oümalldır.

5. Pompaların seçim toleransı:6. Basrnç Toleransı: Yok
Debi Toleransı : +%l0

7, Pompalar seçilirken veıim eğrisi üzerinde, En Verimli Noktada veya En Verimli Noktasağında seçilecektir.
8, Malzeme kalitesinin sartnamg ve teklife ulup uymadığı hasarlı muayene yöntemleri dedahil olmak iizere koniro' edilecektir. Hu*ri,i"7yffiöntemi ile kontrolü yapılan parçaseçildikten sonra Yiik]enici bu malzemeden ı aa"ii.rl]. etmekle piki,imlüdür.

l

A. Genel

1

2

Dalgıç Pompalar pompa ve elektrik motoru direkt akuple edilmiş, TSE 212'ye uygun,BLDL-Vg tipte ve pompa çıkiş aaapttırtinJen "i'Ç q,s m enerji kablosundanoluşacaktu.
Pompalar ile ilgili seçim toleransı aşağıdaki gibi olacakhr.

Basınç Toleransı:yok
Debi Toleransr:+%1O

DisKi
-_}-

4_

tarafindan yapılacaktır. kullanılacak her tiir malzeme için idareden uygunluk onayı alındıktansonra imalatta kullanılacakıır.

3, pompalar seçilirken verim eğıisi i,erinde, en verimli noktada veya en verimli noktasağında seçilecektir.
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B. Pompa

.. 
İİ:il;lar" çahşacak pompanm dönüş yönü üst adaptöre kabartmaiı olarak yazılmış

2, pompa grubunda bütiin yataklamalar kaymalı tip olacak, }uvarlanmalı yatakkullanılmayacaktır.
3. Hidrolik grubunun maksimum çahşma sıcaklığı en az 60 0C o.lacaktır.4, Pompanın kapalı vanada göster;ceği ,-i.n.t.ık 

- 

ytıtseklik işletrne noktasındakibasıncından en az %l5 daha yiiksek oĞcaktır. 
- ---"^-" 

'

5, Pompalar işletme noktasının 10 mSS alünda ve 10 mSS iizerinde kavitasyonsuz,
. 1tre§imsiz §alışabilecek şekilde dizayn 

"ailrtş "l"."t,,r.: i1{11lclç]iğı 
yerler akışa.mani olmayacak şekilde dlizgtin işlenecekıir.,. 

;;:İirr*oalarda 
boşIuk, çatlak veya çapak olrnayacj, döktim kesitleri homojen

8, pompatarda kullanılan tiim.bağlantı elemanları paslanmaz çelikten olacaktır.9, Hidrolik tinitelerde kullanılacik "i- ç;k;;tn;il;;i.iinileye akuple, monte edilmişşekilde teslim edilecek, ayrı teslim edill, ç"t Jtİ". İ.Jd edilmeyecektiı.

üst ada p tör özeIlikterı:

a. Kolon borulannrn bağlanacağı üst_ adaptör pas.lanmaz çeiik döküm veya paslanmazçelik sac malzemedJn imaT edilecek'tir ;i'["I';ğ, pompa ve motor grubunutaşıyabiiecek kesitte olacak ve diş kalınlığı iı."ail"riıı.*, anma çapındaki standankolon. 
.borusu dişlerine uygun oİacaktır. 

-et 
talıİılre. taşıyabiıecek ı...iti. 

"ı"""t "-. 
o" i."ı"ı,c, ,"";,r;ffi9i, i";İTu.'j.r,lo'o' 

grubunu

b. Pompada su geri dönüşiinü engetlemek ü;;İlİ;;;;unacaktu.

a pompa gövdesini mevdana getiren çanak gruplarının birleştirilmesinde kullanıiansaplama,ar.,..ronde,ilar, somunTar ,. cö;ı ;;ffi# çelikten, mevcut standartlalauygun nitelik ve ölçüde o]acakur.
Kademeler paslanmaz celik döktim veya pas.lanmaz çelik sac malzemedenyapılacaktır.
Kademeler pompanın k.*l?ljry ve boüıına uygun olacak şekilde her kademedeyataklanmış olacakür, Yataklarııalar, ;. uş;;;- ıiJ*uı-, suda askıdaki kaıımaddelerin yaratacağı aşınmaya .turirn Nlİn ;;;;;"ffi üretiIecekıir.

Kad emelerı

Canaklar:

b

c

a, korozyona mukavim, naslanmaz çelik dökiim veya paslanmaz çelik sac olacakhr.b, Çarkların ve dönen'her parçanın statik ve dinamik balansı yapıImış olacakıır.c, Çark tespit burçlan paslanmaz çelik, -".ur. t".plt'iurçlan (varsa) çark maizemesineuygun olacaktır.
Kademeler pompanın karakterine. ve boyıına uygun olacak şekilde herkademede yataklanacaktır. Yataklamalai;; 

";ff; n ıı."ı* sudaki askıda katımaddelerin yaratacal| aşınmaya mukavim izet nJemelerden imal edilmişolacaktır . Herbir kademede yutukİu.u yuprlmİş 
"l".rİ.tr. 

^-"
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e. Çark kanatlannın sac kalınlıklan en az aşağıdaki ölçülerde o.lacaktır:

1 9j9^m3/jr arası debilerde pompalar için I mm
! 1919 mJ/h arası debilerde pompalarİçin I mm
: :y-2Y mJ,4ı arası debilerde pompalar içİn l mm
: 2y. !U^ 

mJlh arası debilerde pompalar için l mm
] ll-?Y:'{1_*"sı debilerde pompalar için l mm
9 ?9:t ]9:'fl.arası debilerde pompalarİçin l mmü. ı lU-l40 mJlh arası debilerde pompalar için 1,5 mm

§ot: Yukanda verilen debiler po.ıj-- ljW'aJİLbilenalr.)

pompa gövde sacı en az aşğda belirtilen kalırılıklarda olacaktu.

il;#H*Hj*frlıiitrffi}}ilffi
İ: J 3: ??;",,hTLi::in1;J;ffi #jil iş;m
ı İi]fii# ffiitriij$$trftrtr fil?*§ot: Yukarıda verilen debıler pomparun EVN'daki debiteridir.

C. Elektrik Motoru:

ı. Elektrik motoriarı 380 V.5.0 Hz sincap kafesli endiiksiyon tipte olacaktır.' ffiHifrTr""':1ffi:da 
bühin vuıuı.ıuriuıl-ı.urŞİi,'İİ, 

",..*, yuvarıanmaıı yatak
g. Elektlik motorlanrun makı 

.

a.Dalgıç;",;;,i;, j;.tiiHİi].:1',,İ§iilif 'f,'##t}r^::;?"j:İ*'trmotoraPTl0O

;§ffi} fflJl.",i,J:şİ.:.-". U" .",", 
^İİİ"' 

p*l"i|, .uyu,ont. edi lebilen PTl 00
s. Motor içeıisiııde sızdırmazlık için mekanik salmastra krıllanılacakhr.

-'A

DtSKl
J-
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Pompa MiIi:

a, paslanmaz 
çelikten imal edilmiş olup, kaplin bağlantısı friksiyon kaynağı teknoiojisikullanılarak yapılmış olacaktır.

b, pompa mili ile elektrik motoru direkt kavramalı olacak ve kavramada yi,ik kaybı enaza indirilmiş olacaktır.
c, pompa mili yataklan radyal yük.leri karşılayabilecek nitelikte kauçuk NBR(paslanmaz çelik) malzemeden o]acaktır

Emme Süzgeci:

Pompa grubu ile motor aras..mda yer alan emme süzgeci ile tutturucu cıvatave somrın|arı paslanmaz çelik .ul""rn.d"n olr;;:;^ '

Pompa Gövdesi:



6. Elektrik motorlan %1O, +%6 voltaj oynamalarından etkilenmeyecek şekilde dizaynedilmiş olacaktır.
7, Elektrik motorlan, içerisine konulacak su ile soğutrnalı, ıslak rotorlu ve rslak statorluyeniden sarılabilir tipte olacaktır

a, Rotor ve stator paketi sil.isli sacdan ima] edilecek ve güç kayıplar ! en azaindirilnıişolacaktır.

Rotor ve Stator:

Trast Yatağı:

Diyafram:

Motor Gövdesiı

b. Rotora kısa devre çubukları çakılmış ve balansı dengelenmiş olacaktır.c. Motor mili paslanmaz çelik malzemeden ola.aktr.. 
- -

d, Motor mili dönmeden meydana gelecek burkulma]ara ve salgılanmaya karşı yeterlikesitte olacaktıı.

Motor sargr|arı:

a, Motor sargıları PVC, PP (PE) veya XLPE izole]i yalıtkanla su geçirmeyecek şekitdeyalıtılmış olacaklardır.
b, MotoI sargıiarı PVC, PP(PE), XLPE izoleli veya izolesiz sargı teli kullanılmasıhalinde, strator paketindeki tıim uoşıutlar, <ızei bi. i|in" ile doldurulacak veya sargılararasında herhangi bir boşIuk bırakıImayacak ui.- tuı,p içerisinde a|ınarak sugeçirmeyecek şekilde yalıtılmış olacaklardır.c. Motorların di-elektrik dayanımı ve yalrtım direnci TS 1l l46'ya uygun olacaktır.

a Tıast yatağ], pompadan gelen hidrolik güçleri karşılayacak nitelikte olacaktır. Trast
|a!ağı grulu, 

^ _yüzeyi püriizsiiz 
. * 9v"ut "it"iiı.t" l.çuı*aan teşekkül edensegmentler 1,402l. karşı tabla antimuanlı'karbon maizemeien imaı edilmiş olacaktır.Her iki malzeme ul,.ım içerisinde çalışacak, -;i;;;;;;;" meydana gelmeyecektir.

b

Elektrik motoru içerisinde sıvı srcaklığının yiikselmesinden meydana

İİjifilXlli*::İİr' ,, basıncı iıe ai"g"ı".Jı. ü..e- tauçutta, yapıımış
geleıı

bir

a, Motor alt ve üst yatak gövdeleri paslaımaz çelik dökiim veya dökme demirden,. motor.gömleği paslanmaz çelik sacdan olacaktır.b, Elektrik motorunun soğufulmasıru *rr; hücreye sevk edilen temiz suyudoldurııak iizere gerekli tJchizat verilecek?ir.'c' Motor suYunu doldurmak, ve gerekıiğinde boşaltrnak içiıı motor üzerinde su doldurmave su boşaltma tapaları bulunacaktır.

' ffiTJÖİ;llf:ffiHTi"::felleyen antifriz, etilen-glikol değil insan sağlığına zararlı
e. DaIgıç pompaların motor ç*ış eneq.i kabloları TSE 2l2'ye uygun BLDL-Vg tipte Vepompa çıkış adaptöriinden en-az 4,5 m uzunlukta 

"l".lt "]"üıi, i"* "rJ lŞo-etkilenmeyecek şekilde sarılacaktır.

6117 
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D. Kolon borusu:

a. Kolon borulan çelik olacaktır. 
§oJ9n.U9ru _çaplan pompanın girişine göre idarecebelirlenecektir. ManşonJann et kalıniığı ı.oıon uoirs*,i., et kalınlığırun en az iki katı vekalın dişli olacaktır.

b.

c.
d.

2" anma çapında olan kolon borulanrun et kaluılığı minimum 5.0 mm o]malıdır.j-'l-u çapında olan kolon borularırun.t k"fi;; -il;im s,o mm olmalıdır.Kolon boruları PN 25 standardında olmalf an'cJ'm'i'njmum so tur basınçta testedilmiş; terleme ve sızdırma görülm.miş ol.al,Jr.. ^ ^

öoruüaı sıyah renkte boyalı, dişli ve manşonlu olrnalıdır.

ililH"JffiHil:H'"ii,r 2 kat asiar boya ile boyandıktan sorrra l kat ( son kat )

Boru dişleri API stanİaıtlanna uygun I l dişli olnalıdır.
Borular ST37 veya Çl020 .r.ufr-niu ç"ııt -uır"-*JJİ'İmal edilmiş olmalıdır.Boruların dişli kısmına erkek,.plastii k"p, ;;;;;;';;;.,nu ise dişleri koruyacakşeki lde plastik kapaklar geçiri ldlı.*" ."*" şı.urJv. r.'rıİ.'aiı...t,i.

e.

f.

g.

h.

e. Teslim Şek|i ve Ambalajlama:

1. Pompalar ve aksesuarlan sandığa yerleştirilmeden önce hava şartlanndan_ etkilenmeyecek şekilde nalo"İ"v" U""r"J rrJL ile iyice sanlacakhı.2, Pompaların ve motorlann üz".ına-" tir"iıitı".ırrı ü.ıiri* * kolayca gönilebilen bir yereeıiket konacaktır. Bu plakeı iizerinde;
a. Standan işalet ve nunarası (rS lİll46şeklinde)
t. İma.I tarihi
c. Pompanın markası
d. Pompanın modeli ve tipi
e. Kademe sayısı
f. seri numarası
e. Debisi 1lt/sn veya m3,4ı)

|ı sanomyit basma yıiksekliği (mSS)|. Motor gücü (HP veya kW)j. Pompanın devri (d/dk)

^ I. 
PoTpany monta.| çapİ 1inch;s. rompaiar ahşap bir sandık içerisinde gönderilecektir.o, 

l::iT:,:"^sında pomparun.}ıareke7 .d.;;l--;;; görmesini önlemek üzere sandık_ ıçensınde gerekli koruyucu tedbirler uluıu"uktr.. 
--* o"'

), Şandtktal her türlü hava koşullanna kaışı murıarazaıl ve tam kapa.lı tip olacaktır.6. Sandıklar tizerine;
a. Firman:n adı
b. Sipariş nrımaıası
c. Pompanın tipi
d. Pompaıın debisi (ltlsn)
e. Pompanın manometik basma yıiksekliği (mSS)f. Pompanın devri (didk)
g. Alıcı

Bilgileri hava şartlanndan etkilenmeyecek şekilde yazılacaktır.
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7 Teslim Yeri ve Şartlan :

a. Pompalar kontrol
indirilmeyecektir.

F. Garanti:

b. Pompalar ilgili müallelerdeki kuvulara
c. Nakil esnasında meydana gelecek hasarl
d. Malzemelerin anıbarlara indirilmesine

yapılacaktır.

montaj ediİecektir.
ardan yiik]enici sorumludur.
ait tiim işler Yüklenici taıafından

Dalgıç pompaiar tabloda sunulan ünitelerdeki sondaj kuyularına montajt yapılacakor.

teşkilatı taf,afından gerekli kontroller yapılmadan kuyuya

1, Alım konusu malzemelerin tamamı her tıirlü ma]zeme ve tasanm hatalanndankaYnaklanan uızalara karşı 
.1 .yıl sııre ııe lu.unti kapsamındadu. Gaıanti süresimalzemelerin idare tarafindan kaUllt t, v"pln ?" l.İal*.2, Bu garanti, kapsamı ve 

. 
siiresi ıtiuarl ıie iesılm ejıien uutı:ın malzemeleri kapsar.Yüklenici, malzemelerin heüangi bi, k .;r;;;;;i*il veya herhangi başka bir sebeple

ff:H:; 
dışı o,,duğunu söyleyeiek g-u.ti 

'ükü-üütıı.ı".lri 

v"?i*'go,rr.","jı.
3, Garanti sıiresi içerisinde meydana gelen arızalarda veya performans değerleridüşüşlerinde pompa.lar, en g_eç 7 iş gtl_-nll içerisinae- pompulunn kurulu olduğu yeredemontaj ve montaj ,nurrufl*, d;,;;hii"i;;^^iieie işçiıit, yedek parça, nak|iyevb. herhangi bir ücret 

_l$n ea[etsiri"'v.rij.İ';l. değiştirilecek ,.yu -,.ur,giderilecektir, Bu işlemlerin öngörüIen stire içerisinde yüklenici ıarafinciangerçekleştirilemeyeceğinin belirlenrn'esi ,. İa-" 
'Lunnau,, 

yapıIması./yaptırılması
9_İ"Ydİ YaPılan iŞter ücretlendirilip uaga"ro.ı"İı. yükleniciden tahsil edilir. Budurumda Idarenin kullandığı 

.ekipman * ö;;;;i-;;;i"etlil.i"-ilı;t"?ö; ;"ücretIeri cinsinden değerlendirilir.
4, Herhangi bir pompada meydana gelen anzanın tasanm- hatasından kaynaklandığınınbelirlenmesi 

'e b, u",urun aig-.. po-pulr.Ja Ii oıuşacagı sonucrına varılması

İffiİ}İ:, #il;,fİil,T dı,izeiime',.r"" r".ı.,. işıL-ıŞini, 
-^uv,,^-,;;.ğ;.

s. Tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
6, yüklenicinin yasal olarak düzenJeyip İdareye teslim etrnekle yüktımlü olcluğu garantibelgeleri ile bu şartnamede.garanti- iie ıgıı v".uı* n luslarda uıumsuzluk var ise buşartname hiikiimlerine gOıe hareket edilirl

Pomoa larda olmasl n genel r:

a) İçerisiııde nraksimum 50 grlıı3 kum buluna.ıı,
basınçlandınlınasına uygun olmalıdıı.
b) Pompanın akışkan ile temasta buiunan metal
çelikte yatakl

dayanıklı NBR kauçuktan üretilmelidir.
.) ,!u,rk. boğaz ringleri içerisinde
çelık halka bu]unmalıdır.

Sıcaklığı 30c'a kadar akışka:-ıların

kısırnlannın tamamen pas.lanmaz
ar ve çark boğaz ringleri yüksek nitdl oranına sahip ve aşnmaya

kauçuk desteklemek üzere paslanııaz

8/l7 4--
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d) Pompanın paslanmaz
minimı.rnr 1 mm olmadır.

çelik kısımlarımın imalinde kullanılan sacın kalıniığı

e) Çark yaı disk]ere en az 6 noktadan kaynaklı olmalı, çaık ile poınpa nıilibirbirine en az 6 noktadan temas etmelidir.
f) Pompa mili her kademede NBR kauçuktan imal edilmiş yataiilar ileyaltaklanmaiıdır.

g) Pompaııın nıotor bağlaııtı keplini
edilmiş olmalıdır.

h) Pompa yatay ve dikey konumda
cek valf bulunmalıdr.

paslaımaz çelik çubuktaıı işlenerek in-ial

çalışabilmeli ve içerisine entegre edilmiş

i) Çark ve diftiziir, emiş siizgeçi, basınç ağzı, pompa mili, kablo kanalı, motor bağlaı.ıtı
flanşı, çek valf gibi kısınlarrnrn tamamı AISI 304 standardında olmalıdır.

j) TEDAŞ ve Çevre Şehircilik Bakaılığ ve Yaprm İşleri Genel Şartnameleri esasaIınacaktrr.

Madde-6 MoToR KONTRoL VE KOMPANZASYON PANoLARI TEKNİKŞARTNAMESİ

l. Motor gücü 50 kW'a k"f* (|,0 kY dahil) olan pompalarda motor kontrol panosu 800 mmx 800 mm x 300mmb"y:'P*"__9y- rirİ-rrJ" üstii, kapalı tip ve iP 54 korumasınıfında olacaktır. Motor gücü 55 kw-,O kw;-pau.au motor kontrol panosu 800 mmx 1200 mm x 35O mm boyutlarında, 90 kw-l32i-w;mpalarda motor kontrol panosu 90Omnı x 1200 mm x 350 mm 
-bolutlarında olu.ut i" 10 cm 1ıiksekliğinde en az 2 mmsacdan imal edilmiş sıcak daljırma e"lr-Ll.' ı."pır-ış ve alt kısmı en az I mnlgalvanizli sac ile tamamen kapatılmış ,.-i*-.*,.lailebilir, kapalı tip ve lP 54 korumasınıfında bazaya sahip olacaktİr.

2, panolarda, kondansaiörlerin ve diğer teçhizatın yeterli havalandırılması amacıyla eğik. havaiandırma pancullan.olacaktıİ P;;l;;;;';;teme su ve kısmi toz girmesini_ önleyecek tarzda separatörl.. r"yu nlt. rl.".İlrl*r."t,".3, Panolaf asgari 2 mın kalınlığınd; öKi'-;;#'ildan imal edilmiş ve RAL 70j2, elektrostatik toz boya ile boyanıİış olu.ukt,.. 'vı'^\ 
Jq!

t, ranoların ıç yüzeyindeki kablo bağlantılaıI tertiDli olacak ve tekıik temayüilere uygunolarak yapılacaktır. Cesit]i d:yr:|;r ii; ;y;,^.."d,d. ;.;rili-o',iİ#iJ'ii'"'r.kullanı.Iacaktır. Pano ' iıe uiı;ırı" '"".ii.n ' 
ırii'" ş".u.,naur numaralarla kabloııumaralandırmaları avnı olacaktr. güttin kumandl ve ana devrelerin kablo bağiantıIarıyapılmış o,acaktır. K-umanda b"ğI-;;;;;;;iipi'ı.ı.n,,.nrı.,, kuwet devreJnde isekablo kesitiııe uygun klemens tuİ*ıu"utii. PL" 

^İr.rira" 
açık, kapalı, vs şekildeki herlijr yaa, meta,l veya rru:|-{11ür"ri;;;ii;;;;,iilru.n olarak yazılacak ve bu plakakopmaz şekilde pano iizerine yapıştınlacaktır. 'Moıor..".ıi t"iıli"*^ jre;;'"*c,

klemensler doğru nıotor dönüş ytırtinti gor,.r...t'i.tiıa.li#"ı."ilrr.'!"'^iİİi#]'5, Panoların ön kapağı, ,"n,.ş.ıi ;il"r"ç",ü.b,il. jiii' oorr,*u uygun sayıda ve en azj noktadan sabit,lemeye uygun (ispanyoi., tipij iıiiıi oıu.utu.. kapağın temas ertiği, Iür.yd.. uygun özellikte lastik conta nrİ*u.u1.Il. 
"""'

o, rompalar, panolardaki kulanaa anahtan vasıtasıyla çalışacaktır. pompalann susuzçalışmaya karşı koruması sıvı seviye rölesi ve sJrıye eıe,.trotıan (z adet elektrod)

9/17 q--



ğ'i_lii
J-

vasıtaslyla sağlanacakhr. pompalar çalışma sırasında susuz çalışma, aşın akım, düşük ve
_ !§ırı gerilime karşı korunmuş olacakİır. 

-

7. Reaktif güç kompanzasyon teçhizatı ile donatılmış panoların, nakliye ve yerdeğiştirmelerde deforme.olmamaları için -"ı.rrit auyunitıiı*ıan or."a".^ii.r"pi-u."t
^ tasarımlanmış ve imal edilmiş olacaklardır.8, panolarda kullanılacak tiim vida, cı\.ata, somun ve rondelaiar paslanmaz cinstenkadmiyumlu olacaktır. Panolar içerisinde tjıanıan,^ı(esiti 7O mm,den az olan kablolarınuçları izoleli kablo vüksükle.i iı" yııt.tiı.ı"r.".t, ı."rıti zo .rr a"n-*J,ıyıi"t 

"ı*_ kabIo]arda ise kablo pabucu kullarıılacaktır.
9, Duvar tipi panoIarın alt tarafinda. kabIo girişleri için yeterli sayıda ve uygun çapta rakordeliği bulunacaktır. Bazalr tipteki panolari^ ai' l]t kısımlan da gaivanizli sac ilekapatılmış olacak ve kablo girişteri ,çin uazanrn a* y.,i*a. yeterli sayıda ve uygun çaptarakor deliği bulunacaktır. *uuL ı.eslıeri,re- ryg,,n,'v"'.ıl sayıdaki yanmaz ve kırılmaz

HhHİ:: 
imal edilmiş etanj rakorlar 

"n.u"'ıİj,--çJ.i.l"a" p-" içiir" t"*ı.rş'oı*ut
l0' Panolarda kulianılacak 1O0 amPerden büyiik şalter ve sigorta bağlantıiarı elektrolit bakırbara ile yapılacak ve bara baglantıa.ı'ıs i; EN 60168 standaıdına uygun mesnetizolatörleri ile desteklenecektir.

'' :1;:İ1}: 
kapağı iizerine ve ambalaj üzerine hangi güçteki motor için olduğu yazılmış

l"2. İüekirik 
teçhizan TS veya muadili standanlara uygun olacaktır.lJ, ner Kontrol panosu aseari aşağıda (l4 ve l j. 

-Maddeüerde) 
belirtiten teçhizatı ihtivaedecek, ancak bunlarıa-tahaii Ja;ı,,iş 

"ı-"v*"tr**i.uir edilecek pano ve cihazlar,Şartnamede istenen özellikl"." ,ryg,- ,. po.|uİu., fonksiyon.larını istenen sekilde
;Hif::,::"ffreğine 

uygun oıa.ai ye.ine' g.,ıili;;J;; ;ffi ;,,i",Ş:,İ:l,,
14, kolon kablosu (yassı daleıç pompalar için özel olarak tiretilen) ve kolon boruiar dAhildir.l5. Güç Kondansatör]eri

l5,1, Kondansatörler, Ts EN 60931 ve muadili standaltlara uygun olacaktır. Nominalgerilimleri, 0,4 kV olacaktır..Nominal c".tli;i'iö;şan gerilimde ve nominal akımı
',"}2 1r,^ 

akımda çalışabilecek şekilde ;rnJ'.a;lrİ, 
"lr."l.u..rJ.z. f\ondansatörler vağlı değil. kuru tip izolasyonIu olacaktır.I5.3. Kondansatcırlerin İahiıi*ele."rı*i t.rJ;,ia."io--uı, olacak ve arıza halinde oeleman devre dışı kalacaktu.

15,4, kondansatörler devreden çıktığında 1 dakika içinde deşarj olacak şekilde9:"j*]l. uygun deşarj direnci konulmıİş olu"utt,İl""'ı5.5. Kondaısatörler üzerinde bulunacak tanıtım plakası silinmez ve kolay okunur
§i[il'"", kondansatör pano tir".ir" n,*il'.aıİri* t. rw"'".," ,.}i',i,i, iJİ"
jİ;:f:İ-*törlerin çalışma ortam sıcaklığının alt ve üst smırları -25 Co ile +{6 Ço
l5.7. Kondansatörler üç fazlı ve üçgen bağlı olacaktır.l5'8' Her Kondansatöi *:i::l'r'.l*, ]Fl#Ş; ve uçıarına dokunuımadan öncedeşarj edilmesine ait ikaz yazısıokunakh ol*ali y-İl*ş olacaktır.l 5. 9. Kondansatörlerin kayıp ları O,S W* Va.Tİçr"[r"..t'ir.l5.10. Kondansatör sücleiJ;;;,ö;#;;5;:ruHl;i;1-9"#ff ,,:ili:: 

İffi ,::j:İ'"Jl}#.#iİ;:

l0 /17 4-
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kompanzasyon şeklinde monte edilmiş olacaktır. Bu durum yapılacak Calgıç pompa
ry.|9.-T. ve pano fonksiyon testlerinde tespit edilecektir.
15.1l. kondansatör kademelerine göIe seçiiecek kondansatör için özel olarak imaledilmiş kontaktörler, kondansatör akımının ac-ı çJışma sınıfi için akım degerleri,nominal akımın 1,25-1,40 katı değerinde olacaktr. ioniukt,ı.ı"rin uouin gerlıimizio 

'
g9:* ,_._ iki.açık, iki kapalı yardımcı kontagı Uulunacal<İır.
15.12. Kondansatör metal müafazalı ise- topraklama ucu, pano içi topraklamacıvatasına irtibatlanmış olacaktır.
1:,J3, 

Ter. 
dalgıç pompa ile birlikte pompa özelliklerine uygun birer alt ve üst seviyeelektrodu, kumanda kablolanyla birlikİe verilecektir.

ıra No iktarı insi ve Evsafı
1Ad.

akrmına uygun, pano kapağının
sme kapasitesi 10 kA olaı 3 kutuplu

rta
üstiinden kumanda edilen ve ke

dan küçfü güçteki pompa.larda(sadece 10 kW
motor nominal

Giriş şalteri
kullanılacak,

anahtarlı otomatik si
2 1Ad teri

minal

edi
enlik liki teılİ haiz ekanizmasay

kapanabil

rr1G sadecş şal kw( ub myük aardüçteki po pal
ulk laclanı ak no akımına u o kaguny pan pağınııı

ustünden kumanda taano ası al kop sağ şesıne n,
tlgü eme batını kontakları my

açıl p NH s rtal VeeD, sanmago rtalı ka asgo tesp
0 kA0 lano AG ske c1

3 1Tk. mati biıi
minal

eğerinin
il termik

Ko too k |dız-mp yı 1o Veılüçgen Hy s en maz( o Io
on akımının 1ol 0 katına e lrb üsşı anınaveya akımında VeCA J a sçal ınrfındaışm Ad Ana kontaktör Ad. u koen ntak rocsAd. yıIdız on] to r nomlnal akrm d 50 k8 atlı-ıılne anal aVe arlanab en Ad ro dA zaman ro est4 1Ad. ve 7 kademeli komütatörü

Analog voltmetre
0-500 V, Cl:1,5 96x96 mm

3 Ad. ampelTne nominal uygunoAnal tre (Motor akımına
69 9x mm6

6 3Ad transfo 00l5 dahi DuyuK
Akım rma rütö 1 A Cl 1( 7J wk) ( üüç

afd Vea motoI akımına b üstlr aanm akıın ında7 1Ad.
lı faz koruma röIesi.

3 FazIı dü Ve eri] triklm me a
8 2 Ad,. Buton

butonu
Ad( renk te startye buton Adu, kırm|zl ı-ıkte stop

9 4 Ad.
erillnS lambasyal l( l Açalı d. dşma, lm 1üşük motoraİl i Ad ku s uzus

10 l Ad. 0-I konumlu terll lAd Su sevi kontrol cihazı.
l2 l Tk. une ukondansatör motor
l3 1Ad. ıçın özel olaıak imal edilmiş)

Kontaktör (kondaısatör
7 5 kVAr dan daha bü kondansatör kullanı]ması ha]indel4 3 Ad. devresi

likapasi matik

S ıgorta ndansatör(ko 36 Aıçln kadar) ( fazlı 1 kA0 ek sme
te anah tarh o o o A63sıg rta, s lnyukarı NHçsl

ll /|7
.A-

1

l0
motor

edilen, monte

kesme

1

l kontaktör,
l l

5
analog) (Cl:1,5,

1

Ad. Ad.

J
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Madde-S İş cÜvnNı,iĞİ

,"J.l[,il,jil}İş 
Sağlıgı ve Güventiği İıe İıgıı Faatiyetlerinin Yerine Getirilmesindeki

l)Sıra no 1 ve sıra no 2 deki malzemelerden pompa güciine uygun sadece biı tanesikullanılacaktır.
2) Sıra no. 7'daki 3 fazlı düşük ve yıiksek gerilim asimetrik ayarlı faz korumarölesi ayn ayn ünitelerden de oİuşabilir.
3) Kontaktörlelin ve zaman rtılesinin bobin voltajı 220 V olacaktır.

Madde_-3 PROJESİNE UYGUN OLMAYAN İMALATLAR

Proje ve şartnamesine uygun olmayan imalatlar kontıol heyeti gerekli görürse,yüklenici tarafindan söktiinilüp proje 
"" şrtnu."i"iin"-üg* olarak yeniden yaptırılacakhr.Yüklenici bunun için iaareaen iıiiuii t"ü"pi;;;i;;;;;""1İ,r.

Madde-.4 İş nılNİvnrİ, SAĞLIK TEDBiRLERİ
yiiklenici firma hicbir ikaz ve ihtara hacet kalmaksızın bu- işin gerçekleştirilmesi için

Ş;lek,duıu]acak eğitimleri uıittın peısonell;;;;;k ;"-"dadır. Bu itibarla, taahhüdünıtasında gerek itıııal ve emniyet t;dbirleri;i;;;;" almak ve kazalardan korunma veçarelerini dikkatsizlik, tedbirsizlikten v.;;;;;;;Jii işçiıer tuııaımatr- ,.y" r,i.ı,-g,bir sebeple vuku bulacak 93PJ", ?;-;ilffi"ro*."r" ve üçiınce şuırrrı*u turş,yüklenici firma sorumludur 
l*].:l"i oyr*;;Ö, ve iş gtıvenligi tüzüğü hükiımlerinegöre işçilerin sağlığını korumak üzere her ttiııı: Jagjıı< tedbirlerini sağlayacaktır. sosyalsıgorta]ar mevzuatı, her ürlü işçi ve işveren ır"Ğraf;i n"tıardan dolayı işçi alınması vcyaiŞÇi haklannın, ö.denmesi, işçı çii<arııması fii ;# ffi;luluklar yi.ikleniciye ait olup, idarehıçbır sorumluluk tasımavacakur. S*" .,k 

--;.;;;i 
a"ci;,i';Jr".;..io, "'oö'rli''u'.,

yapılmadan önce nedejeri 1ı., ui.ıit,.-ia*Ş u#Jir,]#n ancak idarenin onayı alınd*tansonra değişiklikler yapılabilecektır. uyulnıam- -ası IJ-İ. .")"ı müeyyide uygulanacaktrr.
.n,,r.,,"'"t]ili'r.'.,]ilJi,ffi::,i""*:Ti;ilil;"?"i"ç t,ıı-,';;;;;.ii",ş;şi,u,,,".

üsm

lAd Deşaıi
halinde

üyükdirenc 5 k Ar daha(7 b ok andans rtö l\ul anı lması

16 l Ad. da devresi iSi orta tn
17 l Ad. uzenn edikapağı

nind

suresşmaÇalı ano(P m no te bes emeecek,
m1 022geril A C o lac kon aKtoruak, genüç ob D en

beslenec ekt r
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:: 
güvenliği 

IH,ll1: her-türlü sözleşme ve anlaşma hükümlerinin üstündedir.ruareoe Iaallyet gösteren yiikJenici; İş Sağlığı ve GüvenJiği öniemlerini iş. uuşiua,ğ, gtina.,i'jPT:', alarak kendi çalşanJarının ,ugıit'r. gı'r.rıigini korumakla sorumlu ve yükümlüoldukları gibi İdarece alınan İSC cınlemĞri içi, a? işJirı'ıei y;;.;;;;ffiıuq 
vl J

(l) Yüklenici, iŞe başladığı gıinden itibaren ,isı.' a"İ"ıenaı.nıe ve analizini, acil eylemplanlarını, çalışıırdığı personelin iş baş eğitimleil., ii" gi.iş muayenelerini, 633I Sayılı IşSağlığı ve Güvenliği Kanununda 
'ueıirtlıe]n 

ailü"-;;ju,,n, yerine getirmek ve hazırlamakzorundadır.
2- il) yüklenici; İdarenin. İş sagııgı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen İş sağlığı veGüvenliği Kurul toPlantılar-i, ,95iı.t";,,i eniei'retkİli lş Güvenliği Uzman(A veya B sınıfıuzınanlık belgesine süip), 

,iş, 
Yerj Hekimi-ve- iıji ,.t it personel i]e birlikte kurultoplantılarına katıImak zorundadrr.

3- (l) Yülenici:6j3l İs S-ağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. Maddesi gereğince: Çalışaniarınille ilgiJi,sağlık ve.gllrenllglİi İa"."kü; ;";;İĞ;, çeıçevede;a) Mesleki risklerin önlenmesi, igiti, ,. u;ıgİ ,Jİİ.ri 'aahiı 
her ttirıtı tedbirin alınması,organizasyonun yapılmasr, gerekii.araç 

""'g.r"çi"Jn sağlanması, sağlık ve güvenlik

".1|jj:i#}§İiŞen 

Şartlara uygırn hale geti.iıii"rir.-.**t durumun iyiıeştiriııiesi için

9] ]rr*iio: alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ulıılup uyulmadığını izler, denetler veuygunsuzlukların giderilmesini ruglur. -
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yapıırır.
ç/ııııııııııııııılÇaııŞana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yöniinden işe uygunluğunu göz önüne

d) yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışaniarın hayati ve özel tehlike bulunany_erlere girmemesi için gerekli tedbirleri alr.(2) Işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, yüklenicininsorunılul uklarını onadan kaldırmaz.
g}"f;ilr,*il,,x,u;"_r#',ğ ve güvenliği alanındaki yı.ıkümlülükleri, yüklenicinin

!4],Yt.".l:i, iş sağlığı ve güvenliği tedbiılerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.a-( l ) a)Yüklenici: Çalışma ortamı, kullarulun .uaj.i.., iş ekipmanı ile çevre şartlannıdikkate alarak meydana gelebilecek acil jr-riu,,-J,*oen 
değerlendirerek, çalışanlan veçalışma çevresini etkilemesi miimkün ,. ;;;;;i';;i] durumlan belirler ve bunlannolums.uz,etkilerini önleyici ve srnırlandıncı teaUilerialu.

D., Acll durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere geıekli ölçıinı ve değerlendirmeleriyapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadeIe için işyerinin büyiiklüğii ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılaıı işinniteliği, çalışan sayısı ile isyerinde',bulunan G;;ilşiĞ.i dikkate alarak; önleme, koruma,tahliye, yaııgınla mücadele. ilk yardım ve trJ".i 

-ı.JrJ*aa 
uygun donanıma sahip ve bukonularda eğitimli yeterli ."v,a"ı.lş,vi go.J;;;il; ö ve gereçleri sağlayarak eğitim ve

11'Hflitl:ııl,,]..^ ]:_ :kiilİT, |ı91 --- hazır buıunrnaLını sag]ar.\./ \-,Z,çlIlKIe ııK yaİdım. acil tlbbi müdahale, kurtarma ve 
-yanğınla mücadele konularında,işyeri dışındaki kuruluslarla ;.tiUatı suglaf.J u'.İ"OİİİL.r.releri yapar.5-1 l) Yüklenici, çalışanların 

^.s .rçı,jr 
ri. grrİriüj'öh.rini almasını sağlar. Bu eğitimözellikle; işe başlamadan iınce, çalşıia v"rir"yu iŞ a"Eişi*ıigina., iş ekipmanının değismesihdlinde veya yeni ıekıoloii uygulanmaiı naini" i..iii.'pğitimler, değişen ve ortuyi ç,kanyeni risklere uygun olarak venii*., g.."ır,iğ;;;r;;;;r; aralıklarla tekrarlanır(2) Çalışan temsilci|eri özeİ olarak egİtilir. " ' - -*""]

|3 l|7
*



(3) Mesleki eğitim alma zorun.luluğu bu.lunan telrlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde,
ifİ?:iŞ]j:r iIgili mesleki eğitim aldığını belgeüeyemeyejer çalıştırılamaz.(+., rş kazasr geçlren veva meslek hastalığına yakalanan çalşana işe başlamadan önce, sözkonusu kazanın veya meslek hr"r],ğ#";;;";;lh" yolları ve güvenli çalışmayöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilii Ay"*, h;rh;;;tir sebeple altı aydan fazla sürey|eışren uzak kalanlara. tekrar ise. başla^nımadan cince uiıgi i.nıı.,,. eğitimi verilir.(5) TehIikeli ve çok tehlikeli.sınıfta yer ill;y;;İ;ril;; yapılacak işlerde karşılaşılacaksağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeteı.li bilgi;;;"İ;;;İarı içeren eğitimin alındığına dairbeJge olmaksızın, başka işyerleri-na* çı,ş.uft;.;.'.;,ill- ıiİi"uı"it#-İ"'"(6) Bu madde kapsamında verilecek 

"giti.ln ;;ıiy;i';;,ş-laıa yansıtılamaz. EğitimterdegeÇen siire ÇalıŞma süresinden sayılır. Egitim sıireıerlnın ıruttarı. çalışma siiresinin üzerindeolması h6linde, bu süeler fazla siirelerle iaş*" ,"y" iİrı, çarşmu oıu.at değerlendirilir.

6- Yıikienici, İlk yardıın vönetmeliğine göre; çalıştudığı her l0 personelden en az l'ineSenifikalı Temel i]k Yardım Egitlmi 
"lar..'J^"^"rİdadu. Aksi hallerde ilk yardımyönetmeliğine göre idari para cezasl uygulanrr.

Denetleme
7- Yüklenici, Görevlendirdiği İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi veya İş Sağlığı vecüvenliğinden sorumlu teknik p.ersonelin itırekti çJrşniu uıanı*rnı kontro] etmesiiden ve

;i|İff'ff}.İ_::ğİİ, 
* cııvenıigi t*Jı*r"'rv}r'#"üİonurrnd, sıirekıi denetıemeıeraen

İşin Durduruiması
8- İdarenin; İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu teknik personellerince yapılan sahadenetlemelerinden, Ytklenicinin ç"ü,ö" uhr;;;;; ;;;,ğ. ve güvenliği ile iIgili çalışanlarve üçtincü şahıslar açısından ııayati ietııite ie;;H;"r; ıse yapılan iş derhal durdurulur.Söz konusu önlemler alındıktan İonra y"p,l". işİ'İ"İjğ, yeİa.n a"ram 

"alli..

ılk yardım

Idari Yaptınmlar ve Para Cezalar

ğulİfl',:'trl|jlğJllJ: Güvenıiği Biriminin taıebi üzerine, yiikıeniciden isteyeceği ış

/ Yıllık çalışma planı,

/ Yıllık eğitim planı,

/ Eğitim kayıtlaıı(iş başı eğitimleri, periyodik muayeneler ve eğitimler),
/ Acil durum planları,

/ Risk değerlendirme ve analizi raporlarr,

r' Saha denet.im raporları

/ İSG kanununda belirtilen diğer şartları
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İSG kayıtlarını 3 iş günü içerisinde sunmak zorundadrr.
sö,z konusu: İdarenin İş saglıgı ve Güvenliği Birimi tarafından istenilen bu belgeler
Pdiiil,: _sürede sunu]madığı takdirde, her sJrumluluk için ayrı ayrı günliik ,,'ri"ş.n.
bedelinin %0.02 oranında ceza uygulanır.

3:'|,,Iff:",İ,: İdareln yti.iŞ, iş.Sağlığı_ ve Güvenliği kurul toplantılarına kendisi veyaveı(ılt (lşu uzmanı, Işyeri Hekimi) katılmalı; yiiklenici veya vekilinin katılım sağlamadığıheı toplanü için sözleşme bedelinin % 0,0O8'i oranında ceza uygulanacaktır.
9.2. Yüklenici, idarenin İSG birimi tarafındaı talep edeceti giıni., itıu*.n İSG belgelerini 3iş günü içerisinde teslim etmediği taktirde geciken her gıi-" ilin sözleşme ueaeıinin ?Z o,ooz'si oranında ceza uygulanacaktır.
9.3. yüklenjci çahşanlarının; lsG kurallarına uymama, kendisi veya çalışma arkadaşlarının işsağlığı ve .iş güvenliğini tehlikeye^.sokacak davranışiaıda trı*arg, id;;-l.rp'i, 

"İıı*9elg9| iein sözleşme bedelinin% 0,002' si oranında ceza uygulanacaktır.
9,4,,Yüklenici, teknik şartnamenin veya 6331 ,uyı, İsc r"or-*un ilgili maddeleri gereğince
Ç.alışma .ve sosyal Güvenlik .Bakaniığı -ur.ttışl..in". lupılacak denetlemelerde kesilecekolan idari para cezaları yiikleniciye ait 6lacaktır.

DAYANDIĞI KANUN, YÖNETMELİK VE İLGİLi MADDELERİA.iş'AĞLIĞıvıcuvrNlicxoN"uilu"uTiitir-i-r-o*irMEliKlERi
1, 633l İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kabul Tarihi: 20.6.2012 Resmi Gazete Sayısı:28339 Resmi Yayımlanma Tarihi: 30.6.2012

2. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi
Resmi Gazete Sayısı: 28512

3. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik
tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete

Ekranlı araçlarla çahşmalarda sağhk ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmi Gazete
Elle taşıma işleri yönetrneliği 24.07 .2013 tarih]i ve 28717 Resmi Gazete
Geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği Hakkında yönetmelik 23.08.2013tarihli ve 287 44 sayı|ı Resmi Gazete
Kişisel koruyucu d,onanımlann işyerlerinde ku]lanılması hakkında yönetmelik 02.07.2013tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete

yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012

önlemleri hakkında yönetmelik 25.01.2013

4

7

5

6.

8' Sağlık ve güvenlik iŞaretleri yönetmeliği 11.09.2013 tarihti ve 28762 sayılıResmi Gazete9, Tehlikeli ve çok tehlike|i. 
:,r,q3.I.. alan işlerde Çalıştın,acak]ann mesleki eğjtimlerineDair yönetmelik 13.07.2013 tarihli ve 28706:;"yü iJr,lr' c-.'"

l0, Yapıişlerinde iş sağ.lığı ve güvenliği yönetmeliği 05.10.20t3 tarihli ve 28786 sayılı Resmi

ll, Çalışanların gttültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik 28.07.20l3 tarihlive 28721 sayılı Resmi Gaİete.

DlsKl
*j-

15 l17 4-



DisKi
J-

20. Iş yeri hekimi ve diğer 
.. 
sağiık personelinin görev, yetki, Sorumluluk veeğitimleri hakkında yrıne"tmeılgi iö.dz. 

'di;ffiih. 
İ8ıı3 ,uyrlrResmi Gazete

",8f:lr'o" acil durumlar hakkında yönetmelik t8.06.2013 tarihli ve 2868l sayılı Resmi
22, İşyerlerinde işin durdurulmasına dair yönetmelik 30.03.20l3 tarihli 28603 sayılı ResmiGazete'de yayımIanmıştır.

B. 4857 iş KANUNU

c. 5510 sosyAı, siGoRTALAR KANUNu
D. ALT İŞvnnrNıİx yÖNrrıraıiĞİ

Madde 6 _ DİĞER HUSUSLAR :

16 l|7

12' Qahsanlann titreŞimle ilgili risklerden korunmalanna dair yönetmelik 22.08.2013 twihlive 28743 sayılı Resmi Gazete
13, Çahşanların iş sağlığı ve. güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslan hakkında yönetmelikl5.05.20l3 tarihli ve 28648 sayılı İ.esİıi G-;;;' --'
14, İş ekipmantannın kullanım_ında sağlık ve güvenlik şartlarr yönetrneliği 25.04.2Ol3 tarihlive 28628 sayılı Resmi Gazete
15, İş güvenliği uzmanlannın görev, yetki, sorunıluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik29.|2.2012 tarihli ve 28512 İayılı'resmi ;;;***
16, İş hijyeni ölçüm, test ve.ana.lizi yapan laboratuarlar hakkında yönetmelik 2o.08.2o|3
._ tarihli.ve 287 41 sayıIı resm i gazete
l7, Is saülıEı ve güvenliği hizıieıleri yönetıneliği 29.|2.2ot2 tarihli ve 285l2 sayılı resmi

'- §;*j'il;.8üvenliEi 
kurulları hakkında yönetmeliği 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı

'n §;Hj'il:,güvenliği 
risk değerlendirmesi yönetmeliği 29.I2.2o|3tarihli ve 285l2 sayılı

d--
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Dal.gıç 
. 
pompalar için teknik şartname ve birim fiyat tarifinde belirtilen hususlarindikatiftir, yiiklenici firmanın. pompalar için yerinde yaptığı, yukanda belirtilen

çalışmalardaki değişikliklerden aoiayı tıertıanİi uii t Jld.uituirı .aıı..v"..tiJ. 
--"'

Pompa ve imalatı tamamlandıktan sonra, a.pÖ try, UEİ-yapı, ayatlı ve gömme depo
y:!: jü'ilgili yapılarla olan bağIantılar y"p;ü, .i.;.;]"Jt editip devreye alınacaktır.Yükleniciye bunun için ayrıca bİr bedel tİa.r-'"y.."İİl.. 

--
tsu şanname bu madde ile beraber 

|a ^madde 
olup, şannamede belinilmeyenhususlarda- İller Bankası, yapım İşleri ceneı şurtrlhesi, Çevre ve ŞehirciIikBakanlığı,. ilgili ttim Elektrik r"-r"* ş*ru..ı"ri".*ll,nucakt,r.Idare gerek duyduğu takdirde prop matıaııe.inal j*çüo yapma hakkına sahiptir.Yüklenici bu durum için aynca tıeİnangi Ol.lr* laaİu?j"."r.

ı ralo dagiım panosu ile motor kumanda panosu arasında kullanılacak olan NYYkablo nik.leyiciye aittir.
Dalgıç tipi pompalara ait kablolar yassı kablo olacaktır.
Motor veıimliliği%70 ve üstü olan malzem.lo trll-rju.uttr..
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