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Madde-l

İşİNxarsmırr

Bu Şartnamenin amacl Diyarbakır İli Dicle ilçesi'nde imalatı
yapılacak olan Makaslı Şantiye
Çadıruıa
yönelik yapılacak iş ve işIemlerin siiıecini açıklamaktır.
Şantiye çadın ölçüleri:
Genişlik

Uzunluk

(Metre)

(Metıe)

Yan

yiikseklik

ort]a

yük§eklik

(Mehe)

_ (tulet e)
8

24

I.,7

Kullanım
Alanı (m')

4.38

192

İç Hacmi

(m)
648

]
l

Krııunı-

l"

oemlı ftp)

Kullanılan
Branda
(kg)

1,068

328

Mıdde-2 TEI«IİK ÖZELLİIOER

o

DEPREM ŞARTLARI:

Etkin yer ivmesi katsayısı :Ao=0,40 (l.derece
deprem bölgesi) baz
alınaıak üretimi yapılacaktır.

. nil,iM ŞARTLARI: 3.iklim bölgesi baz alınarak tiıetimi
yapılacaktr.
. KARY(h(ÜDnĞEnİ: EnazllKğm2
. RÜZGARmZIDEĞERİ: En az 80 kno,/saat
o EAFiF ÇELir ıvıeıznırm: DX 51 D galvanizli
saçdan imal edilmiş boru ve kutu profil
isroıor özııLiIğ,ERi
1,

Ana taşıyıcılaı makaslr sistem olup,
mm Kutu Profil kullanılır, Ana taşıyıcıyı
çift sıra 25x3Ox,,5
kaynak
grofillerde
ekl"r".i
Uuluo--.
|jus$aıı

^ ııer makas arasındaki mesafe 2 metredir.
z.
J. tKl mzrkas aİası bağlantı profili olarak
13 adet 32 mm Boıu
<r

Profil kullanılır.

GöIDE öznır,ir«,nnİ
katman : Özel dokuma, hava geçirme
özelliğine sahip, polietilen astaı brandası.
Katman : Endüstriye, tip, öze, yay teknolojisi
ile sıkıştınlarak üretilmiş, %1O0 polyester,
çabuk
kuruyabilen, ses 1utum özelliğine sahip,
5o0 g./.'
b-eyaz reıkıi, özel iiretim izolasyon
malzemesi (İ2ofelt)
"ğ"d;;,

*jT:" ,. * *r",
ffirlıĞında

folyo kaplı, arasında hava balonlu polietilen
bıılunan, 2 20(+20) gr/ü
yapınrn
içi ve dışı ile sıcaklık dengeri"ı
cadır
ir"l^r"n maizemesi. @izofol

*ci-;

katmaı : Aiev yiiriimezlik belgesinc sabip,
uv katkıIı, koku yapmayan, bakteri barındırmayan,
yağmur ve kar sulıı geçirmeyen,-30l+zo ic
*a.ı tuııururna'i,ffi
u" orman Bakanlığı
,*amına uygunluk b"ıg"ıi, osor*ioig.}*?ffi,run
l
l00 dtex, l.sınıf sentetik
l1*1o*

"-'

)^A-

r*,,

Toplam
Ağırlık (kg)
1,681

AJ,nü ÖZELLİKLERİ

:

Alın kısımları, Gövde brandası ile aynı özeliiklere sahip
braıda ile, özel üretim biı yıizel PVC kaplı
polyester branda arasına bizofol ABA konularak,
sandviç şeklinde preslenmesi ile 3 kaman olarak izole
edilmiştir. (Son kat branda + BLofol ABA+ PVC Astar
branİası)

KAPI ÖZELLiIoERİ

3

Tek tarafta kapısı otacak, içi ve dışı galvanizli profildğn
yapılmtş, anütar ile kilitlenebilir,
metrelik, çift kanat|ı kapı olacaktıı.

EAVAİ,ANDIRMA Özrr,r,ir«,nnİ

1

adet 2,5x3

:

çadır yapı içerisinde havalandırınayı sağlamak için 5 adet l metre genişliğinde,
2 metıe uzunluğund4
iizeri gövde braıdası ile ayıı özelliklere süip
branda kaplı, mrhya tipi havalandırma olacaktu.

.-{

çad_ıryapının alın kısmı tçe noktalannd4 yukan doğru toplanabiler
branda kapaklı, cırt bantlı, sineklik
ttillü özel havalandırmalaı mevcuttur. Bu havalandİmalar
çadır yapı içerisindeki canlılardan kaynaklı
oluşan oksijen oranı oldukça düşiik asit
oranı azami ,"rriy"j"tı havayı(pis bava, gaznem
vb.) tab,iye
edilııesiıi sağaYarak, Çadır YaPı içerisine süekli temiz
hava akışını sağlar ve olası terleme sorunun
çöziimüne katkıda bulunur.

PENCERE

Öztııfiq,rRİ:

Çadır yapırıın ön ve arka alın kısıınlannda 4 adet fiber sineklik
hillü, }ukarı toplınan çn1 6xr1llı branda
ile yan kısımlarda 8 adet sineklik nuır
r"k* topl,,,",, çi1 bantlı branJ kapaklı

İH*:ffJŞ"j:r
DİĞER
son

özELLiı<ırR:

kat

ile alt katnan arasrndaki havalandırmayı sağlamak
için havalandırma boşluklan
vardıı. Çadır yapı içerisine soba kurulması
için soba bacası
yerleri
branda

çıkış

olacaktır.

Madde-3 İ! ve İ§lemterin §üreci.
.--.I

yüklenici yapılan işlerin
hatasız, kusuısuz bir biçimde ve zamanında
tamamlanmasındaı sorumludur.
ve teslim sonrasında oluşabilecekiehlikeleri
(elelctrik vs.) önlemek,e
:ffi;il:'"
"amasında
Madde-4

bARE MALI MALZEME VE YüIoENİCİNİN

;ffiŞİffi:ffffJemanlanı
Madde_S: İŞ

İş

xeruıı

imalah ve montajını teknik özeıIiktere göre
ve projeye uygun

Eı,nrİYETİ, sAĞLtr< TEDBiRLERİ

Yİklenici iŞ baŞında iŞÇi güvenliği, işin
gereken kalitede yapılabilmesi için gerekli
tedbirlerin
alınması, trafik işaret ve
,alışma lehva,annın

Trafik izııi gerekirse yiiklenici alır.

iş başında

;ı;;;,

sorumluluğunu yerine getiriı.

Taahhüdtin ifasında emniyet tedbirlerini
zamanında alrnak ve kazalaıdan koıunma
ve çarelerinin
dikkatsizlik, tedbiİsizlikten ve gerekirse
ehliyetsiz işçiler ku llanmaktan veya
herh
angı bir sebeple vuku
bulacak kazalardan ve zaıarlardaı
idaıeye ve üçiincü şahıslara karşı yüklenici
fırma sorumludur

J,^

Yüklenici firma iŞÇi sağlığı ve iş güvenliği tiizüğü hiikümlerine göre işçilerin sağlığını
korumak üzere
her tiirlü sağlık tedbirlerini sağlayacaktır. sosyal sigortalar mevzuatı,
her tiirlü işçi ve işveren

hakkmdaki haklardan dolayı işçi alınması veya işçi haklannın ödenmesi,
işçi çıkanlması gibi tiim
sorumluluklar yükleniciye ait olup, idare hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

Yüklenici bilgi ve beceri gerektiren bu işe ehliyetli personel istihdam edecektir.

Madde{ MEVCUT TESİSLERE ÖznN cÖsrnnİr,ırmsİ
Yeralü ve yer üstii yapılarıım(Doğalgaz, Elektrik, Telekom, Data, Petrol
hatları v.s.) kesin yerlerini
ilgili merciden temin edecek dikkİt eclecektir.. Boru hatlan ve yeraıa kablolan
veya y". tıİttıoa.n
telgraf telefon, elekhik hatlan ve aydmlatrrıa direkleri, her ttirltı
abone bağlantılarl libi tesislerin
YaPılacak iŞten etkilenmesi durumunda, Yiiklenici bu tesis sahiplerine ve Mütendise
4! tuş'ıamuaun
bilgi veıecek ve ilgili tesislerin korunması için gerekli ttlm ontemıeri
alacaktu. Mevcut tesislerin hasar
göımesi halinde ta-minat ve ceza
ait olup, hasar göıen tesislerin gerekli onarımlan
yapmak veya yaptırmak zorundadır. _yiikieniciyİ
Yiikleniciye bu hr.rri*d- do-ıuy, bi.
il;"';;;iruvu"okar.
"k

yukaııda beli(ilenlerin dısında

Dıski su ve kanal sistemine @oru, vana" rögar kapağı, abone
bağlantılan v.b.) zarar veiiımesi halinde derhal au-.,
loJ*"v. haber vererek gerekli onanmı
ivedilikle YaPacaktır. Aksi durumda zarar kontrollük .akurturafrnaan hesaplanarak hak edişten

kesilecektir.

Madde-7 ÖDEMELER vE FiYAT FARI«
Hiçbir suretle fiyat farkı ödenmeyecektir. Bu iş için avans
veriineyecektiı.
Madde-8 PRoJEYE AYKIRI

İMALATLAR:

projeye aykırı yapılan
imalatlar yapı denetim görevlilerince tespit edildiği takdirde
yüklenici
tarafindan projesine uygun olarak tekıaı yaptınlır.
itiklenici bunun için idareden hiçbir talei veya ek
ücrette bulunamayacaktır.

Yüklenici yapmaktan imtina ederse İdare tarafindaı yapılır
ve bedeli Yiikleniciden kesilir.

Mıddç9 YAPILAN İŞİN ONA!,I
yülenici işin bittiğini kontrole bildirerek

iş sonu tutanağını ortaklaşa imzalayacaktır.

Madde-ro İşiN siİRDsi
İşin süresi 30 takvim giinüdü.

Madde-l

1

DİĞER EUSUSLAR

İŞin garanti süresi 24 aYdır.
Şartnamede belirtilrneyen hususlarda yapım işleri Genel
şartnameleri esas
alınacaktır.

M. Sinan ORTAÇ
Inşaat Mühendisi
b. Müd,

V.

