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DİvARBAKIR iı,i ı«nsıı, MAHALLELEnnB içıvmsrıyıı ı,n xııar,izı,syoN
PROJEsI

1-) Diyaıbakır İli Sıır İlçesi Yiğit çaıuş Mahallesi (Telınokent Civari) Sur

Belediyesince gelen talepte söz konusu bölgenin imaıa açıldığı, imaı yollan yapımının devam

ettiği bu sebeple altyapı yatrnmlanna ihtiyaç duyulduğu belirtilıniş olup içmesuyu ve

kanalizasyon pğe çalışmalann_ın yapılması gerekmektedir.

2-)Sur ilçesi Sati mahaliesinde Tanm Reformu Genel Müdiirlüğil tarafindan yapılan

kanalizasyon sistemiıin çalışmadığı ve artan yapılaşma alanlarıında kanalizasyon hattının

olmamasındarı dolayı Sati mahallesi kanalizasyon şebekesinin bir bütün olarak projesinin

yapılması ihüyacı doğmuştur.

3)Çınar İlçesi Aşağıkonak ve Demirölçek mahalleri birbirine yakın iki yerleşim yeri

olup mahalle sın_ırları iç içe geçmişir.Mahallelerde mülga Diyaıbakır İt Özel İdaresi

tarafından yaptınlan içmesuyu şebekesinin sağlıklı çalışmaüğ ve şebeke ihtiyacı olan

yerleşimlerin artıasından dolayı Aşağıkonak ve Demirölçek müalleri içmesulu pğelerinin
biİ bütiin olarak pıojelendirınesi gere}ınektedir.

Yukanda açıklamalan ve metraj listesi belirtilen bölgeler için işin aciliyetine binaen
proje çalışmalanna ihtiyaç duyulmuştur arz edeiz.24/08l20
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slra No İşin Adı Metra (Km)

I Diyarbaklr ili sur ilçes| sati Mah. Kanalizasyon Şe beke Projesi 10

2

Diyarbaklr ili sur ilçesiYiğit çavuş Mahallesi(teknokent civarl)
Kanalizasyon Şebeke Projesi 13
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1

Diyarbak|r ili sur ilçesiYiğit çavuş Mahallesi(teknokent civarı)
İçmesuyu Şebeke Projesi

2

Diyarbakır İli Çınar İlçesi Aşağıkonak ve Demirölçek Mah.
İçmesuyu Şebeke projesi
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DİYARBAKIR iLİ KRSAL MAHALLELERDE iÇMESLYU PRoJEsİ
öznı- şıRrııursi

Diyarbakır ili Krrsal mahallelerde içmesuyu projesine ait özel teknik
şartnamedir.
Madde1- GENELHÜKÜMLER

Bu Şartnamede içmesulı.ı tesislerinin projelendirilmesi içiı gerekli tiim
miüendislik hizırıetleri, hianet aşamalan, hizmetin yerine getiıilmesinde uyulacak

şartlar ve şartııameleı tanımlanmaktadır.

Yiiklenici bu Sözleşme kapsaırrrna giren işlerin, teknik ve ekonomik analizlerini
yaparak Södeşme ve ekleri ile İdaıenin yazlh talimatlanna göre eksiksiz olarak
yapıImasından sorurıludur.

Yiiklenici, içmesuyu tesisinin pğelendiıilınesinde; Sözleşme, bu Özel Şartname,
Şehir ve Kasaba İçmesulu Pğelerinin Hazrrlanmasrna Ait Yönetrnelik, İçme ve
Kullanma Suyu Boru Hatlannrn Döşenmesine Ait Teknik Şar§ıame, Font ve Çelik Boru
Hususi Parça Annatiir vs. Malzeme ve Ferşiyatına Ait Şaıtııame, Asbestli Çimento
Boru, Plastik Boru, Cam Takviyeli Plastik Boru ve Polietilen Boru Ferşiyatııa Ait
Şarnıameleı, İller Bankası'nın diğer itgili Teknik Şaıtnameleri ile bu şartrıamede
beliıtilıneyen hususlar için Tiirk Standartları esas alınmak kaydıyla İdareniı uygun
göreceği diğer nomılara (DIN, VDI, İso, ASTM) uyacaktıı

İşin başlangıcında veya devamı sırasrnda herhangi bir teknik personelin İdare
tarafindan yetersiz göriilmesi, firmadan aynlması veya çeşitli nederılerden dolayı
değiştirilmesinin gerekmesi halinde, Ytiklenici, İdareye hiçbir masraf ve tazrrrinat
yiiklemeden, değişen veya aynlan teknik peIsonelin yeine en geç 20 takvim gilnü
içerisinde yeni teknik eleman bildiıiminde bulunacak ve İdareniı uygıın gört§iinü
alacaktrr.

Pğe etaplarında yapilacak çalışmalar aııa hatlan ile belirtilmiş olmakla beıaber,
ilgili böli.imlerde belirtilmeyen, ancak işin devamı srrasında proje bütiinlüği.iniln
sağlanması amacıyla İdarece gerekli görülen başkaca hesap ve paftalar, yiiklenici
taıafindan yapılmak zorundadu.

Yi.iklenici, ileride, projenin yanlrş, etiitlerin eksik yapılmasından dolayı
karşılaşılacak durum]ardan sorumlu olacaktr. idarece pıoje konfrollerinin yapılmış ve
tasdik edilmiş olması ilgili miüendisleri ve yiikleniciyi sorumluluktan kurtarmaz.

Etiitlerin, ölçmelerin, deneylerin ve pıojelerin yapılmasııda, kontol ve kabuiü
esnasında gerekli her çeşit araç, gereç ile alet ve edevatın sçlaıması y,tikleniciye aittiı.

projenin hazırlanması için İdare tarafindan ytikleniciye verilen doktimaıı]aıın
haricinde, ihtiyaç duyulan her ttirlü bilgi ve belgeler yiiklenici tarafındaı
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DİvARBAKIR ir,i rrnsır, MAHALLELEnın içıınstm.ı pno.rBsi
öznr, şınrxm,rnsi

sağlanacaliır. İdarece verilen dokiimanlann yetersiz kalması veya verilen dokiimanlaıda

revizyonlaı gerekmesi halinde yiiklenici siire uzatrmr ve herhangi bir bedel talebinde

bulunamaz.

Projelere ait telif hakkı İdaıeye aittiı. Bunlann ömek ve kaynak olarak alınması

veya aynen başka işlere ait pıojelerde kullarulması İdarenin iznine bağh olup yiikienici,

bu pğeler üeriıde hiçbir hak talebinde bulunamaz

Tebliğ tarihi olarak; İdare tarafından Yiikleniciye gönderilen yazılarda evrakın

İdareden çıkrş tarihinin 2 takvim giinü sonrası esas alınacaktu.

Tiim pıojeler salısal ortamda bilgisayarla hazularıacakiıı.

Madde 2- BELEDİYE ve I)IGER KAMU KURULU AN ALINACAK
BİLGi ve BELGELER

İlgili Yönetınelik ve Şartnameler de belirtilen esaslara uygun olarak proje alanr

civarındaki bütiin pınarlann, yeıalt1 ve yerüstil sulannın son duıumlan yiiklenici
tarafından incelenip, adlan ayn ayn kaydedilerek ilgili Belediyenin uygun göri§ü
alınacaktır.

Şebeke taslak pları_lannın; halihazu haritay4 imaı planna ve mevcut son duruma

uyup uymadığı, bütiin yerleşimler ile sokak ve değşiklikleri gecekondu önleme

bölgeleri toplu konut ve sanayi siteleıi ile afet yerleşim sahalanru kapsayıp kapsamadığı,
Belediye sınulan içinde mevcut başka yerleşim yerlerini kapsayıp kapsamadığı,
ytiklenici taıafından aıaştırılacaktf. Bu çalışmalann yapıldığ ve

1t

2

Aynca pğeden yaıaılaıması gereken halwan miktan ile endüstri, liman,
istasyon, askeri ve turistik vb. tesislerin özel su geıeksiııırıelerinin yanı sıra bu tesislerin
mevcut ve gelecekteki durumları ile bunlann niifus hareketleıi araştınlacak, gerekli

bilgi, Belediye ve diğer ilgilileıden alınacaktrr. Uç ve özel debi gereksinimi olan tesisler
ve alanlann durumlan ilgili Kurum, Belediye ve Yiiklenici arasında fuhılacak bil tutanak

ile belirleneceltir.
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DİYARBAKIR iı.i ı«nsaı, IıaIIALLELERDE içı,ınsrnr; pRoJEsI
öznr- şanrNaıımsi

taslak plantann gereksinmeyi kaışılayacak diizeyde olduğu yöntinde Belediyesinin

uygrın görüşü alındıktan sonıa projenin çöztimiinde dikkate alrnacaktu,

Aynca imar planı, hariı4 belediye ve mücavir alan sınırlan, Belediyenin

gösteıeceği belgeleıe dayanarak 1/25.oo0 ölçekli genel durum planma işlenip,

Belediyesinin uygun görüşü alınacaktır. İmar planrnm bulunmaması halinde, yapılmakta

olup olmadığ, yapılıyorsa" hangi aşamada olduğrına ilişkin bilgi ve belgelere ön pğe
raporunda yer verilecektir.

İmar Planı ile halihazırdaki yerleşim karşılaştınlaıak, 1. ve 2. kademe olarak

projelendirilecek hatlar ytiklenici tarafından Belediyesi ile birlikte beiirlenecektiı

kaptaj, iletim hattı, depo, terfi merkezi ve arıtrna tesisleri vs. yerlerin

kaınulaştırmasın:n veya irtifak hakİı tesis edilmesiniı zorunlu olınası halinde; burılann

yaklaş,k bedellerini göstelen bir belge yiiklenici tarafindan belediyeden temin edilerek

pğeye eklenecelıtir.

yiiklenici, va]iliklerce işletrne rüsatı verilmiş kum, çakıl, taş ocaklan ile, kireç,

tuğla çimento, kiremit ve benzeri ana malzemenin temin edileceği yerler ve nakliye

mesafelerini Belediyesi ile birlikte belirleyecektir.

Mevcut içmesuyu tesisleri ile proj elendirilecek içmesuyu tesislerini

etkileyebilecek mevcut veya planlaııan diğer tesislere ilişkin bilgi ve belgeler Belediye

ve diğer ilgili kurumlardan temin edilecektir. Bu tesislerin durumu incelenerek,

pğelendirilecek içmesulu tesislerini etkilememelerini sağlayacak önlemlerle ilgili
hesap ve detaylar ilgili etaplarda verilecektir

MDDE3-Ö N PROJE, VE JEO rİx-.rBornı<ırir öNBrür
ytiklenici, projesi yapılacak alanın ve çewesindeki yerleşimlerin her tiiılü tesisi

öngören içmesuyu projeleri ile ilgili müendislik hizınetlerini aşğıda belirtilen sıra ve

ilkeler çerçevesi içinde yapmakla yiikilffılüdiir.

Temin edilebilen halihazır haritalar ile imar plantan ve vaısa log, pompa deney

formları ve su ana]iz raporları,gibi diğer ilgili dokümarılar, ihale doktimanları içinde

İdarece ytikleniciye verilmiştir. Verilen harita ve imar planlannda tadilatlann olup

olmadığı yiıktenici taıafından araştınlacak, varsa yeni ilave harita ve imaı plarıları ile
tadilatlan da yilklenici tarafindan temin edileceklir. İlave olaıak projelendirilecek

bölitnlerin pğelendirilip projelendirilmeyeceğne sözleşme ve eklerinde yer alan

hükilmler doğrultusunda İdalece karar verilecektir

Ön proje

Proje alanı hakkında genel bilgiler derienecek, genel bilgileı doğrultusund4

"İller Bankısı Şehir ve Kasaba İçmesul,u Projelerinin Hızrlanmasına ait
Yönetmelik" hiikümlerine uygun olarak, pğe nüfusu ile içrne ve kullanma suyu

gereksinimi belirlenecektir.
3
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DivARBAKIR iıi ronsır, ıvrarr,ır-r.nınnın içımstmı rnoırsi
özpr- şARrNA]\,IEsi

İçme ve kullanma suyu geıeksiniminin kaynaklardan kaışılanmasmın

öngöriilmesi halincle, kaynaklann ilk debi ölçiımü yiiklenici tarafindan yapılacaltır

proje çalışmalan sıraşrnda ortaya çıkabilecek yerıi veriler de dikkate alrnarak,

birbirleriyle karşılaştınlıp değerlendirilmeleri yapılacak, projelerin hazırlanması

bakımından yeterlikleri saptanacaktır.

kaıayollannın yapım, balıım ve işletrnesi altında oları tiiıı yollar belirlenerek bu

yollardan veya istiırılak sahalan içerisinden yola paralel iletim hatlan, şebeke ana ve esas

boru hatlan geçirilmeyecektir. Ancak zorunluluk bulunması halinde TCK'dan gerekli

izrrin alınması halinde istimlak sahası içinden de boru hattı geçirilebilecektir,

Karayolu, demiryolu, su kanalı, kanalet, gölet, baraj, köpğ menfez,

kanalizasyon, içmesuyu, yağmusuyu, petrol boru hattı, doğat gaz boru hath, telefon ve

enerji hatlan gibi mevcut veya planlanan tesislerin pğeleri Belediyesinden ve ilgili

kuruluşlardan temin edileceh projeleri bulıınmayan mevcut tesislerin durumlan ise

Belediyesi ile birlikte tespit edileceltir. Mevcut veya planlanan tesislerin

pğelendirilecek içmesuyu tesislerini etkilememeleri için tedbirler ve öneriler

geliştirilecek, kesişme noktalan ve alınacak önlemlerle ilgili hesap ve detaylar ilgili
etapta verilecelılir.

İçmesulıı sisteminin belirlermıesi için altematif çöziim önerileriıe yönelik

gerekli ön çalışmaiar yapılacaiiır.

Pğe kapsamma giren iinitelerin yapılabilirliği gösterilecek ve bu iinitelerin en

uygun birleşimini belirleyebilııek için altematif seçeneklerin maliyetlerinin yeter

doğrulukta tahmin edilmesi suretiyle maliyet hesaplarına dayalı inşaat sırası ve kademeli

uygulamalara ilişkiı önerileıde bulunulacaktu.

İdarenin uygun göreceğ tekerriir siiresi dikkate alınarak pıoje kapsamındaki

tesislerin feyezan anrndaki yiiksek sıılardan korunması için gerekli önlemler

belirlenece}tir.

Ön proje kapsamında;

Ön proje raporu

Genel durum pianr (1/25000 ölçekli)

Genel durum planr (1/10000 veya 1/5000 ölçkli)

Şebeke taslak planlan (1/2000)

4y 4



DİvARıAKIR iıi rrns.ıı MAHALLELEnnn içnresrm.ı pRoJEsI
öznr, şı,nrııaıırosi

Kuyu loglan ve değeılendiıme formlan 6- Kalnaklara ilişkin yasal belge

Analiz rapoılan

Mevcut tesisler planı

Diğer belgeler ve tutanaklaı verilecelıtir.

Ön proje raporu yersel tetkiki.

Ön Proje Raporu yeısel tetkikinde, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin tespitler

yapılacakfır.

Niifus öngörtilerinin belde gelişimi ile uüıımu ve niifis üşında özel su

gereksinimi,

Elektrik enerjisi fiyatı, eleknik enerjisi temin edilrnesi gerekiyoıs4 teınin

önerileri,

Mevcut tesislerin durumunun raporla uyumu ve planlarda gösterimi,

Su kaynaklannn verimleri ve öngöriilen kaptaj şekil ve esaslan ile sel tahribatına

ve kirlenmeye kaışı koruma tedbirleri,

Mevcut yollann dururnu ile servis yoluna ihtiyaç olup olmadığı hususu,

Şebeke hatlannda su tiiketimi ile ilgili yoğunluk katsayıiarı,

Ruhsatlı malzeme ocaklan iie her bir malzemenin hangi araçlarla taşınabileceğ
ve ortalama nakliye mesafel ei, kazı artığı malzemenin konuiacağı kesin depo yeri ve
mesafesi,

Mevcut ve yeni yapılacak sistemdeki kloılama tinitelerinin yerleri ve özellikleri,

Yer üstii yangın musluklarınrn yeıleri,

Şebeke taslak planlannın pğe alanına ait haxita ve imar plaıu değşiklik ve
ekleriyle, son duruma uyup ul,rnadığı, taslak planlann kapsamadığı başka yeıleşimierin
olup olmadığ, şebeke hatlarınn kademelendirmesinin mevcut dııruma ulup uymadığı,
gelecekle yerleşime açılacak gelişme alanlannınplarılanıp planlaımadığ,

İletim ve şebeke hatlan ile yapım yerlerinin kamulaştırma durumu ve yaklaşık
bedelleri, alınacak sulaı i.Derindeki su haklannı, kamulaştrrmanın miimkiin olup
olmadığı,

1/25000 ölçekli genel dıırum planııa işlenmiş Belediye sııun iie, harit4 imar planı,
mücavir alan ve şebeke kat sınulan,

Karayolu, demiryolu, su kanalı, gölet, baraj, kanalet, köprü, menfez,
karıalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu, petrol boru hattı, doğal gaz boru hattı, telefon ve

f 5
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DİvARBAKIR ir,i IilRsAL MAIIALLELERDE içMEstIyIJ pRoJEsi
öznı, şanrNaıı,msi

enerji hatları gibi mevcut veya planlanan tesislerin içmesulu tesislerinin

projelendirilmesinde dikkate alınrp alınrnadığı.

Yiiklenici arazi çalışmalan etabmda;

Kaptaj, iietim hatları, depo yerleıi, haritası bulunmayan şebeke hatlan, sanat

yapıları ve varsa servis yollanna ait harita ölçiimlerini yapıp, şeriwari harita ve

plankoteleri çıkaracaktıı. Şeritvaıi haıita genişliği boru ekseninden itibaren sağlı sollu

75'er metre olrnak iizere 150 m olarak alınacaktır. Bunlara dayalı olarak saptayacağı

iletim hatlan ve servis yoları giizergalıru ve yaprm yeılerini aıaziye aplike edecelıtir.

Gidiş dönüş nivelman ve şenajla iletim hatlan ve şebeke ana boruları iie İdarece

gerekli göriiJen şebeke besleyici hatlanrun boyuna kesitlerini ve şematik profillerini

çıtaracaktn.

Depo, pompaj istasyonu ve antma tesisi vb. projede korunacak olan mevcut
tesislerle menfez, su kanalı, köprü geçişi gibi geçişlerle ilgili ölçilrrıleri yaparak

röleveleri çıkaracaktır.

Yönetııeliğe uygun röperleme yaparak planda göstereceklir.

Ön pğe raporu öngöriileri doğultusunda halihazır harita &şında kalan yerleşim

a]arı]arına şebeke hattı döşenmesinin gerekmesi halinde bu sokaklara ait poligonlaı tesis
edilerek kotlu sokak planr ftanava) çıkaracaktır.

Hazırlanacak bütiin planlar iizerinde, sokaklann adlarr veya numaıaları, önemli
biıa ve konut gruplanıın yerleri, harita kooıdinatlan, köpğ kaıayolu, kanal, kaıalet,
dere, menfez, enerji nakil hatlan, petrol veya doğalgaz hatları vb. tesisler gösterilecektir.
Bu ttiı biigileıden gerekli göriilenlere plankote ile boy kesitler ve şematik profillerde de
yer verilecektir.

Hava koşullan, ulaşım durumunun yetersizliğ vb. hususlar nedeni ile siire
uzatrml verilmez.

Arazi çalışmaları kapsam_ınd4

Ölçilııı defteıleri

Röper krokileri

Röleveler

kanavalar

İletim hattı taslak planı

İletim hattı taslak profili

İletim hatt taslak Şematik profili verilecektir.

6
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DivARBAKIR ir,i ıonsnr, MAIIALLELEnnr içı,msuyu pRoıBsi
öznı,şenrNnmsi

Yiiklenici, ölçme kontolilne yardımcı olrnak, gerekli ek ölçmeleri yapmak için

araç geIeç ve malzeme ile iş yeıinde bulunur. Harita Aplikasyon çalışması ölçiimlere ve

sözleşme gereklerine bağlı olarak kurum yetkililerince yerinde inceleniı.

Uygun göıülen poligon ve ıöperleri ile iletim hatlan ve yapımlann aplikasyon

röper kazıklan teslim a]ırur. Arazide yapılan tetkik ve kontroller sonucunda taraflaıca

yersel tetkik tutanağı diizenJenerek imzalarur.

Yiiklenici yersel tetkik suasrnda tespit edilen eksik ve hatalar ile ön görüen

değişiklikleri yaparak kuruma verecektir

Arazi çalışmalan kapsamrnda yilklenici tarafindan diizerılenen ve içinde ölçme

defteri ile lırokilerin yaıu sıızı iletim hatlan ve şebeke ana borulanrıa ait plan, profil ve

şematik profillerin, röleve ve kanavaların da bıılunduğu harita-aplikasyon dosyası, yersei

tetkik tutanağmdaki öngöriilerle, sözleşme ve eklerine göre yeterli görüüp kabul

edildiği takdirde ölçme defteri ve röper l«okileri 3 takım halinde kuruma gönderilir.

MADDE4_ PROJE özüırü DETAYVEME TRAJ C SMALARJc ALI

y 7

Yiiklenici, Düa önceki etaplarda meydaıa gelen değişikliklerle birlikte, pıojenin

ana hatlannr belirten ve gerekli hesaplann da bulunduğu bir açıklama raporu

diizenleyecelıtir.

Daha önceki etaplarda yerine getirilmesi istenilen değişiklikleri, eksiklikleri,
ölçme ve çizimleıini tamarrıladıktarı sonra pıojeyi diizeııleyecektir.

Betonarme statik, eleiftik, mekanik, sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı

hesaplanru, dere, karayoiu, köprü geçişi mevcut altyapı tesisleri ile kesişme detay
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projeleriıi, gerekmesi halinde yataklama projeleri, temel ıslü pğeleri, bllyilk çaplı

borulara ait (D 400 mm ve düa büyiik) dönüş ve birleşimleri ile ilgili hesap ve

pıojelerini, özel sanat yapıları pğelerini ve tesisin tiirniirıü kapsayan detay projeleri

diizenler.

proje bileşenlerini teşkil eden tiim iinitelere ait metajlar, inşaat kalenılerinin her

biri için çıkaıılacaktır. Metrajlar neticesiıde nakliyeye esas malzemenin (çimento, kum,

çakıl, stabilize malzeme, betonarme demiıi, profil demir, tuğl4 kiremi! heı cins ve tip

boru, özel paıça, arrnatiiı vb.) miktarlan genel malzeme geıeksinme cetvelinde

belirtilecektir.

Gereknesi halincle pıoje kapsamına giren tesislerden özellik gösterenlerin ihale

ve yapımı için geıekli olaıı ve idaıenin yiırıirliıkteki şartrıameleri ile kaışılanamayan özel

ve teknik şartnameleri hazıılayacaktır.

Proje raporuııdan sonra meydana gelecek değişiklikler ile projenin ana hatlannı

beliıten bir açıklama raporu ekleyerek 1 takımını ek ölçırıe defteriyle birlikte kuruma

teslim edecektir. pıoje içinde yapılmasr gereken boliımlerden herhangi birinin eksik

olması halinde proje teslim edilmiş sayılınaz.

Karalıİeristik cetvel, terfi tesisleri ve klorlama tesisleri bilgi cewelleri,

Açıklama raporq ön pğe raporq jeolojik-jeoteknik ön etiit raporu,

Genel durum planları,

Kuyu loglan, analiz raporları, debi ölçiimleıi, kaynaklaıa ait yasal belgeler,

tutanaklaı, diğer bilgi ve belgeler,

İletim hatlan pian, profil ve şematik profilleri,

İdarece daha önce tasdik edilen tip projelerin dışınd4 kaptaj, köprü, terfı

meıkezi, vana odsr vb. özel sanat yapılan pğeleri, tesisin tiimiinü kapsayan kesişme

noktaları ve geçişlerle ilgili detay projeleri ile plankoteler,

Şebeke hesap tablolan, şebeke hesap planlan, şebeke inşaat planlan, düğtim

nokta detayları, tesbit kitlesi detayları,

Depo, terfi merkezi, kaptaj, maslak, himaye mıntıkası, taİliye, vantuz, vana

odası, tip projeleri ile detay pğeler,

Özel Teknik Ş artrıameler,

ytiriirliikteki talimatnamenin maddeleriıde bahsi geçen ve yapılması gereken projel

ile gerekli diğer bilgileı ve belgeler verilecektir.

8
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MDDE 5_ PRoın vn nöKÜMANLARIN TESr,iıvri:

Proje ve Orijinaller : İdaıece tasdik edilmiş tiim pğelerin ve raporlarrn dilzeltiliniŞ

ve değişiklik yapılmış losımlan ile onanma şartına göre değiştirilecek }ısun]aı hazırlanarak

orijinallerine işlenip, ttim pğelerin ve ıaporlarrn 3 takım ve belediye sayısı kadar ozalit

kopyası ve 44 normunda kaliteli kopyası ile 3 adet bilgisayar CD'sine kaydedilmiş kopyası,

şartnameler : Proje kapsamrna giren tesislerden özellik göstererılerin ihale ve YaPımı

için gerekli olaır ve İdarenin yiiriirliikteki şarbıameleri ile karşıianamayarr "Malzeme

Şartıameleri"ni, "Deney (Test) Şartııameleri"ni, "ihşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstriiman

Özel, Teknik ve İdari Şarnıameieri" ile "Eksiltne Şartnameleri" 3 takım ve proje

kapsamındaki belediye sayısı kadar kopyası,

İşletme El Kitabr : Yfülenici tarafindan proje kapsamına giren tesislerin İnşaatından

sonra işletilınesi için gerekli hususlan içeıecek ve tesisin işletilmesinde meydana gelebilecek

soruıılan ve bunlann çöziim önerilerini kapsayan el kitabı 3 takım ve proje kapsamındaki

belediye sayısı kadar kopyası,

Yiiklenici hazırlayacağı tiim dokiiınan ve raporlan yukanda belİrtilen sayıda cİltlenmiŞ

olarak İdareye teslim edecektir.

Projelerin Hazırlanış Şekli:

Şebeke çöziirnilnde İdare'nin uygun göreceği Hidrolik Diıamik Modelleme Programı

kullanılacaktır.

Pıoje aşamasında klorlamanrn yapılacağı su depoları tespit edilerek, klor iinitesine ait

mekarıik tesisat (tiip, otomatik kloı cihazı, buster pompalan, boru bağlantıları vb.) hesap

çizimleri hazıılanacaktır.

Projede Çetik Boru veya Duktil boru kullanılınası durumunda zemin etiidü
yapıIarak ölçülen zemin rezistivite değerlerine göre TS standartlarrna ve Uluslararasr
Standartlara uygun olarak gerekmesi durumunda kororyona karşı alrnacak önlemler ile
ilgili açıklama ve planlar verilecektir.

W 9
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PVC ve Polietilen boruların pıojede kullanılması halinde Anma çapı Dış Çap olarak kabul

edilecek, İsale hattı planı, profiti, şematik profili, Keşifler ve Raporlarda aynı değerler

kullarulacaktr.

İçmesuyu Proje Özel Şartıamesinde beliıtilen Proje, Rapor, Pafta ve Detayların

diizenlenmesi ile ilgili hususlara proje yapımında aynen uyıılacak olup, bunlaıa ilave olarak ;

a) Tiim şebeke paftaları Ao boyutunda tanzim edilecektir. (84l1l9,2 cm)

b) Plan ve pıofil aynı paftada hazırlanacak olup, isale hatn pğelerinin başlangıç ve bitiş

noktalan geıek pland4 gerekse profilde aynı olmak iizere, plan ve pıofil (60 /max 160 cm)

boyutundaki aynı pafta iizerinde birlikte diizen]enecektir.

c) İsale hattı paftalannda kazık ve some nokıalan esas alınaıak hendek dolgu biçim.leri

belirtilecelıtir.

d) İsale hattı plan ve profillerinde aynr hendeğe döşenecek borular gösterilecek ve borulann

hendek kesitleri verilecektir.

i) Yeni yapılacak velveya mevcui olan depolınn manevrı odalannda tadilat gerekiyor

ise tadilat projeleri ve dispozisyon planlan verilecektir. Aynca tahliye ayaklannrn çap
hesaplar1 plan ve profilleri veri|ecektir.

g) Düğiim nokta detayları A4 boyutunda diizenlenecektir.

h) Tüm proje paftalannda kullarıılacak olan çizim ve yazı karalieıleri NOTASYONLAR
(Tablo-3) de verildiği gibi olacaktır.

ı) Tasdikli şebeke inşaat planlannm imara ve/veya halihazrr duruna uygun olduğu
Belediyesi tarafından ilgili paftalar üzerinde beürtilecek ve imzalanacakhr.

i) Projenin son böliimiinde kesinleşen bilgilere göre genel durum plaru, lroki, vb. bilgilerin de

bulunduğu ekonomik ve teknik değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

j) İller bankasından temin edilecek tip projeterin fotokopi ile çoğaltılmaması ve asrllannın
projeye eklenmesi gerekmektedir.

k) Projede altlık olaıak kuliaıulacak halihazır harita ve imar planlan salısallaştınlaıak
projede kullanılacaktu. (Tarattınlarak tif ve jpeg ortamına dönüştiiriilen altlıkiar kabul
edilmeyecektir.)

l) Proje kapsamındaki metraj, mahal listesi ve keşiiler idare tarafından verilecek olan
formatta hazırlanarak ilgili etabında teslin edilecek ve İdare tarafından onay

fu 10

e) Şebeke borularında abone bağlantılan için tip enkesitler verilecek ve detaylı

metrajlan ile birlikte keşfe dahil edilecektir.
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üklenici Tes e ait kesif metrai calrsmaları vaDarken. özel fr atlı imalatlara aıtm)Y
aa meka en az 3 adet rma fa da in ed veK if

dosvas rna eklevece}ıtir.

n) söz konusu proje yapımnd4 1ııkarıda belirtilen hiikii.mler dlşında sözleşme ve eklerinde

yazılı olan hi.ikiimler geçerlidir.
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MADDE6:

çınar İlçesi Aşağıkonak ve Demirölçek müalleri birbirine yakm iki yerleşim yeri

olup müalle sınrrlan iç içe geçmiştir.Mahallelerde klsmi olarak içmesulu şebekesi

bulıııımakta olup eksik krsunlarııı sisteme bağlanması için içmesulıı şebekesinin bil bütün

olarak pğelendirmesi gereknektediı.

Diyaıbakr İli sur İlçesi Yiğitçavuş Mah.(Teknokent Civaıi) belediyesince gelen

talepte söz konusu bölgenin imaıa açıldığı, imar yolları yapmnrn devam ettiği bu sebeple

içmesuyu yatınmlarırıa ihtiyaç dulıiduğu belirtilmiştir

ESUYU PROJELERi
(KmMslra No İşin Adı

12
1

Diyarbakır ili sur ilçesi Yiğit çavuş Mahallesi(teknokent civarl)

lçmesuyu beke Pro

15Diyarbakır ili Çınar ilçesi Aşağıkonak Ve Demirölçek Mah.

esuyu Şebeke projesi2

Tiim projelere ait açıklama raporu,metraj,ilgili senaryolar göre şebeke hidrolik

rapor,düğiim detaylan,pompa hesabı,mehaj,yaklEık maliyet vb. gerekli ve

ilgili tiim raporlar hazırlanacakhr.

Projeler ait şebeke hesap plaıılan,şebeke inşaat piaııları,iletim ,K0
hatlarrna ait plan profiller,1/2500GDP,1/5000GDP,terfi hatlanna ait

plan-profıl ve şematik profil,tip projeler,özel detay projeleri vb.

gerekli ve ilgili tiim proje dosyaları hazırlanacaktır.

İhtiyaç duyulan detaylar için statik,betonarme vb. hesaplaı ile projeleri

gtincel deprem yönetrıeliğine hazırlanmalıdu.

Harita arazi çahşmalarında ihtiyaç duyulan alanlarda şeritvari
harita,plankote vb.çalışmalar yapılacak olup ytlrilrliikteki şartrıameler
hıllaıulacaktıı.

Tüm n eler ve detavlarr vürü iikte olan Büvük ölcekli Haritaro
ve harita bilsileri üretim onetmelifi süncel denrem
vönetmeliğijlBANK sartnamelerine uvgun olarak vanılacakfi r.
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