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MADDE7:

MADD E8:

söz konusu proje yapımında, }rıkanda belirtilen hiikiiınler &şında sözleşme ve eklerinde

yazıh olan hiikümler geçerlidir.

MADDE9:

yukaflda beliıtilen hususlarrn temiı i,hazırlaııması srrasında gerekli olan tiim giderler

yiikteniciye ait olup, bu hususlarla ilgili olarak yiikleniciye ödeme

sertaç Az8oY Mehmet

İnşaat hendisi Etüt Plan P be Müdürü

Mehmet N

Yatlnm ve lnşaat Başkanı

6331 Sayılr İş Sağtığı ve Güvenliği Kınunu ve buna bağlı yürürtüğe konulan

yönetınelikler dikkate alınarak gerekli her türlü iş sağlığı ve güvenliği yüklenici

tarafından bilabedel olarak sağlanacaktır. Çalışma sırasrnda gece ve gtindiız olmak iizere

can ve mal emniyeti ile ilgili İU'ilr, O,,l"-l", eksiksiz olarak çalışmayı yapan yiiklenici

tarafından alınacaktır.çalışma esnasrnda 3. kişi ve şahrslara ve mallaıa verilebilecek

zararlardan yilklenici sonımludur.
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Diyarbalor
şartnamedir.

ili Iirsal mahallelerde kanalizasyon projesine ait özel teknik

Madde l_ cnNgr, uİxtiı,g,nn
Bu Şartrıamede kanalizasyon tesislerinin projelendirilmesi için gerekli tiim_ miihendislik hizrnetleri,

hizmet aşamalan, hiznetin yerine getirilrneiinde uyulacak şartlaı ve şartııameler tanımlanmaktadır,

1. yüklenici bu sözleşme kapsamına giren işlerin, teknik ve ekonomik analizlerini yaparak

İorİ"ş." ve ekleri ile İdarenin yazııı taiimatlarırıa göre eksiksiz olaıak yapılmasından

sorumludur.

2. yiiklenici, kanalizasyon tesisinin projelendiıilmesinde; Sözleşme, bu Özel şartrame,..şehir ve

Kasaba Kanalizasyoo ı-.;"ı".io;o Haiulanmasına Ait yönetrrıelik, İller Baıkası,nın diğeı ilgili
Teknik şartrıamel".i ll" tu şartnamede belirtilmeyen hususlar.için Tilrk Staııdartları esas alınmak

kaydıyla İdarenin uygun gOİeceği diğer normlara (DIN, VDI, İSO, ASTM) uyacaktıı,

3. yüklenici, işin herhangi bir kısmının İdarece kabul edilmemesi ve yeni etiit ve.J<arşılaştrrma

hesapları İstenmesi haIİlde hiçbir ek bedel veya silre uzatımı talep etrneksizin istenilenleri Yerine
getirerek, İdaıeye teslim etrnekle yüktimlüdiir.

4. proje yapım süresi içerisinde, herhangi bir etapta İdare taıafindan yeriıe getirilmesi istenen

aegişitıii<ıer, etaba iit çahşmalar tasdik edilmiş olsa düi Yiiklenici tarafindaı daha önceki

etaplara yansıtılarak reviryon projeleri verilecektir.

5. İdare gerekli gördüğü durumlarda, projelerin biı kısmmın bu şartıamede belirtilen etaplardan

farklı bir etapta verilmesini isteyebilir.

6. Bu işlemler için siire uzatımı ve ayrıca biı bedel ödenmez. Yiiktenici tarafindan hiÇbir hak

talebinde buluıulamaz.
7. Proje etaplannda yapılacak çalışmalar ana hatlan ile belirtilmiş olmakla beraber, ilgili

böliimlerde belirtilıneyen, ancak işiı devamı srrasında proje bütiinlüğılniln sağlanması amacıYla

İdarece gerekli görülen başkaca hesap ve paftalar, yiiklenici tarafindan yapılmak zorundadır.

8. Yiiklenici, iieride, projenin yanlış, etiitlerin eksik yapılınasından dolayı karşılaŞılacak
durumlardan sorumlu olacaktır. İdarece Proje kontrollerinin yapılmış ve tasdik edilmiŞ olmasl

ilgili miihendisleri ve yiikleniciyi sorumiuluktan kudarmaz.

9. Etiitlelin, ölçmeleriıç deneylerin ve pğelerin yapılmasınd4 kontrol ve kabulü esnasında gerekli

her geşit araç, gereç ile alet ve edavatn sağlannası yilkleniciye aittir.

10. Projenin hazırlanması için İdare tarafindan yiikleniciye verilen dökiimanlann haricinde, ihtiYaÇ

duüulan her tifulü bilgi ve belgeler ytiklenici tarafındaı sağanacaktır. İdarece verilen

dokümanlann yeterciz kalması veya verilen dokümanlarda revizyonlar gerekmesi halinde
yüklenici siire uzatımı ve herhaııgi bir bedel talebinde bulunamaz.

1 1. Projelere ait telif hakkı İdareye aittir. Bunlann ömek ve kaynak olarak alnması veya aynen başka
işlere ait projelerde kullanılması İdarenin iznine bağlı olup yiiklenici, bu pğeler iizerinde hiçbir
hak talebinde bulunamaz.

12. Tüm projeler sayısal ortamda bilgisayarla hazırlanacaktır
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Mıdde 2- PROJE ETAP ÇALIŞMALARI
PROJERAPORLARI

Yiiklenjci,projesiyapılacakbölgeninveçevresjndekiyerleşimlerinhertiirlütesisi.öngören
tam bir kanalizasyoo .lrt"-i,jii"t" p..ı"ı"ı iL ıgiıi nuneraisfik hizrnetlerini aşağıda belirtilen

sıra ve ilkeler çerçevesi içinde yapmakla yiikiimlüdiir,

Tüm projeler bilgisayar ortamında sayısal olarak hazıılanacaktır,

a) Pğeler, mahallenin ksa §aktaşık 10 yı1), orta. (yaklaşık 20 yıl) uzun §aklaşık 35 yıl)

silredeki ihİiyaçlan göz önünde bulundwularak hazırlanacaktır,

b)Muhtemelnüfusprojeksiyonları,sukullanrrnlannmtespitiileprojekiterleribelirlenecektir.
c)Projeçalışmalarısrrasındaortayaçıkabilecekyeni.verilerdegözdengeçirilecek,birbirleriyle

karşlaştınliırai degerlendirilıneleJ vrpı"""u p.opı".io hazırlanması bakımından yeterlikleri

saptanacaktır.

d) Özel sarİıyat veren ve verecek olan tesisler at* su kapasiteleri ile birlikte belirlenecektil,

e) Mevcut Alt yapı Tesislerinin birbirleri ile olan durumları da dikkate alınarak mevcut

kanalİzasyon tesislerinderı ir*r.l;. etverdiği ölgüde ileri<le de yaraılanılacağı düşiinülerek ProjeYe

işlenecektir.

f) pissu sisteminin iskeletinin belirleomesi için alternatif mukayeseler ile birlikte gerekli ön

çalışmalan yapılacaktır.

g) Proje kapsamına giren birimlerin yapılabilirliği gösterilecek ve bu birimlerin en uygun

birleş"imini ielirıeyebilmek-iç rtiİılıı seçenek maliyetıe.inin yeter aogrulukta tahmin edilmesi suretiyle

maliyet hesaplarına dayalı inşaat sırası ve kademeli uygulamalara ilişkin önerilerde bulunulacaktu,

ARAZİ ÇALIŞMALARI
yüklenici harita ölçmelerini yaplp kollektör hatlarında şeritvari harita ve terfi merkezleri ile

arıtma tesisi velveya deniz deşarjı iatimetre planları sahasırun yeterli büyiıkliikte_ 1/500 ölçekli

plankotelerini çıkanr. Bunlaıa diyah olarak saptayacağı kollektör hatları gtizergahını ve yapım

yerlerini araziyi aplike eder. Gi<liş <lontış nivelman ve şenajla bolnına kesitlerini e{alı1, Yönetmeliğe

uygun roperleme yapar ve planda !österii, Aplikasyon dosyası ,ölçme defterleri ve kokileriyle birlikte

kuruma sayısal ve çıktıları 3 adet şeklinde teslim edecelfir.

PROJE ÇÖZtiM ÇALIŞMALARI
a) yüklenici haritı_aplikısyon kabutünün kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren

istenilmiş değişiklikler İle tıirlikte eksikliklerin öIçme ve çizimlerini tamamladıktan sonra
projeyi düzenler, gerekmesi halinde Özel teknik raporları hazırlar ve proje raporundan sonra

meydana gelecek değişiklikter ile projenin tiimünü kuruma teslim eder.

ı. TS-7397 standartları bazında, kanalizasyon borulannın hendek içinde yerleŞtirilme

şekilleri (geri dolgu işlemleri, boruların gömleklenırıesi ve yataklanması tipleri ile gerekli

olabilecek zemin iyileştirme analizleıi,) belirleneceltir.

ıı. TS_2519 standartları bazmd4 titm proje alanı kapsamında iksah ve şevli kazının
ger9ekleştirilebileceği alanlan gösteren iksa sistemleri haritalan oluştıırulara\ zemin
jeoteknik parametrelerine bağlı değişik tipte iksa sistemleıinin uygulanabileceği hatlar

belirlenecektir.

ııı.T3-7627 standaıdı bazındı özpl iksa sistemlerinin statik ve dinamik ytikler altındaki
stabiliteleri belirlenecektir.

ıv.Uygulanabilecek her tiirlü zemin iyileştirme yöntemleri ile bu yöntemler için en güvenli,
ekonomik ve teknik uygulanabilir altematif gerekli mukayeseler yapılarak
belirleıecektiı.
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vı. Proje alanı kapsarnında geçerli olacak kazı klas değerleri kazı klas tabloları oluŞturularak

belirlenecektir.

c) Pğelerde, İller Bankası Kanalizasyon İşlerinin Planlanması ve Projelerinin Hazırlanmasma ait

Talimatname'de belirtilen hususlarda ver alacaktrr.

DETAY PROJE ÇALIŞMALARI
a)Çahşmaların KURUMCA uygun görülınesine takiben tiim detay projelerinin; Terfi merkezi

onaylı plaıkoteleri ile betonarme statik, elektrik, sıhhi tesisa! havalandırma tesisatı hesaplanrrrn, dere,

karayolu, köprü geçişi mevcut altyapr tesisleri ile kesişme detay projeleıi, gerekmesi halinde
yataklama projeleri, temel ıslah pğeleri ,özel sanat yapılan projeleri kuruma teslim edilecektir.

b) Terfi Üniteleri projeleri aşağıda belirtilen hususlar göz öntine alınarak tanzim edilecektir.

Terfi Merkezlerinin Projelendirilıesi:
Terfi Merkezleri Pğelendiıilirken zgaıa, kum tutucu gibi yaıdımcı birimler terfi merkeziıin

tipine bağlı olarak pğelendirilecektir.
Pompalar 20 yıllık maksimum debiye göre seçilecek, terfı merkezleri pompa odaları ise 35 yıllık

maksimum debi dikkate alınarak projelendirilecektir.

Terfi merkederinin girişine vana odası ve zgaıa ilnitesi yapılacaktır.

35 yllık maksimum debisi 50 ltls' ye kadar olan terfilerde, kum tutucu iinitesi yapılmayacaktr.

Daha büyilk debilerde ise idarenin uygun göıeceği tipte kum tutucu ünitesi projelendiıilecektiı.

Kuru tip terfi merkezlerinde, pissu toplama odası hacmi motoruı şalt sayısı dikkate alınarak
hesaplanacaktır. Pompa ekseninin altındaki hacim buna dahil değildir.

Pompa odası boyutlan tespit edilirken pompa kapasiteleri dikkate alınarak ve buna göre
pompalar, eksenler arasındaki mesafe 1 - 2,5 m olacak şekilde yerleştirilecektiı. Pompa odasının eni
hesabında emme borusu, vana, sökme paıçası, pompa salyangozq basma tarafından çekvalf, sökme
parçasr, vana kollektör ve basma borusu çapları göz önüne alınacaktıı. Pompa odalanndq sızıntı suları
için bir toplama çukuru ve tahliye pompası düşünülecelç iniş içinde merdiven boşluğu bırakılacaktır.
Santrifiij ve burgulu pompa istasyonlarında pano _ motor aıası kablolaıınm geçeceği dağıtun kanalı
yapılacaktır.

Terfi merkezi iç aydınlatrrıa projeleri, sılüi tesisat ve havalanürma projeleri yapılacaktıı.
Terfı merkezi hidrolik hesaplan:

Tesis bünyesinde bulunan pompalann, hangi amaçla ve ne şekilde kullanılacağı pğe raporunda
belirtilecektiı. Yıllara göre (i0, 20, 35) nüfus debi hesaplan yapılacalr, gilnlük debi değişimleri
bulunacaktır. Terfi merkezi ve terfi hath, 35 yıllık maksimum debi dikkate alnarak
pıojelendirilecektir. Pompa seçimi ve hidıolik hesaplar, 1. kademe için 20 yıllık maksimum debi, 2.
kademe için 35 yıll* maksimum debi esas alınarak yapılacaktır.

Heı terfi merkezinde 1 adet yedek pompa düştlnülecektir. Pompalann manometrik yükseklik ve
motor gücü hesaplaıı detaylı olarak verilecektir. Terfi hattı boru çaplan tayin edilirken su akış hızı 0,5-
2 m./sn arasında seçilecektir. TerIi merkezlerinde, pompaların moDtaj ve demontajında kultanılınak
ilzeıe uygun kapasiteli monoray vinç sistemi projelendirilecektir. Tesiste dalgıç tip pompa
kullanılacaksa; vana, çek valf , sökme parçası ve kollektörün monte edileceği terfi merkezi ölçüsüne
uygun manevra odasının projesi yapılacaktır.

Teıfi merkezinin girişine vana ve ızgara sistemi yapılacaktu. Enerji kesilmesi halinde dolu savak
ile tahliye imkanı araştınlacaktır. Ayrrca gerekli hallerde kum tutucu ünitesi projelendirilecektiı.

Burgulu Pompa Merkezleri:
Gelen debiye göre uygun kapasitede ve yeterli sayıda burgulu pompa seçilecek, tespit edilen tip

ve kaıat çapı belirlendikten sonra pompaların çalışacağ kanallar pıojelendirilecektir. Her iki adet
pompa arastna ınrş merdiveni yapılacaktır. Her pompanrn kanal girişine, alt yatağD montaj ve
demontaj ı için siagülü kapak yapılmalıdır, Motorlarırı, redaktörlerin mon lçln
monoray vinç sistemi yapılmalıdu.

k

taj ve demonta
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c) Tesisin tiimiinü kapsayan 1. ve 2. kadeırıe metrajlar ayn ayn çıkanlarak verilecektir.

pnoın w » öxtiıvnrır,ann* rrsr,irvri
projenin tamamı onaylaıdığında yükleniciye tebliğ edilecektir. Yiiklenici projenin düzeltrne ve

değişiklik yapılmış kısımları ile onanma şarhna göre değiştirilmesi gereken kısrmlarınr. temiz.şekilde

(ı<İaıama,'tazıııtı, okunaksız yaz ve silinti olmİdan) hazırlayarak ve planlar iizerindeki değiŞiklikleri

orij inallere işleyip:
_ Tüm projenın onayını ıakıben 3takım proje klasörlerı ve kutuşuna konıılmuş olarak 3 ıakım

CD kopya İe birlikte kuruma teslim edilecelair, Her bir CD muhafaza kutulu olacak ve iÇİnılekİIer

lisıesl bu kulular içinda yer alacaldın

PROJE _ RAPORİAFTA \İE DOSYALARIN DÜZENLENMESi
Dosyalar üeriıe yeterli büyiikliıkte ve kalınlıkta aşağıdaki hususlar yazılacaktır. Ana

dosyanın ortasrna srra ile belde adı altına projenin cinsi, sol alt tarafa projeyi yapan filma veya

mühendisin iinvanı, adı ve soyadı, diploma ve oda numarası, sağ alt tarafa da pğenin yapıldığı tarih

yazı|acaktır .

Ana dosya içine yukarıda kapsamı bildirilen proje aşağıda tertip edildiği şekilde ve ayrı ayn
plastik dosyalara konacak ve her dosyaya konaı pğenin ana fıhristi (gereğinde sa)da veya sıra
numaralarınr belirterek) ana dosyanın başına eklenecektir. Plastik doqyaların üstlerine ana fihriste göre

dosya numarası ve içindekinin projenin hangi kısmına ait olduğu ve plastik dosyaya fihristi
yazılacaktır. Plastik dosyalar fıhristte bildirilen sıraya göre ana dosyaya yerleştirilecektir.

Plan, resim ve hesaplar iyi cinsten aydırıger (ağırlık tercihen 110 - 115 gr cm' olmah) iizerine
teknik resim kaideleriıe ve iller Bankarrın benimsediği çizim sembollerine uygun olarak çizilecek
veyahut yazllacaktır.

Raporlar; bilğsayar ile, yaprak ölçüleri 297 x 210 mm olan kağıt iizerine yazılacaktır. Bu
sayfalar 297 x 210 ölçülerine uyacak ve dosyaya giriş yerleri bırakılacak şekilde düzenlenecektir.
Sayfa numarası konulacaktır.

Hesaplaı ayn tertip edilecek plan iizerine hesap yazılmayacaktu.

Orijinaller diizenli, dilzgirn ve temiz bil şekilde çizilecek ve işlenecektir. Planlar kuzey yönü
tercihen üst kenan işaret etnek üzere diizenlenecek, yazılar kuzey yöniine dik olarak ve bu yönde ve
aynı büytikliik ve tipte yazılacaktır.

Bütiin plan, hesap v.s.'nın katlanıp dosyaya katrldığında üste gelecek şekilde başında veya en

sağ alt ucunda ilişik tipte uygun ve gerekli bilgiier bulunan başlık olacaktır. Bu başlık iizerinde imza
ve onay yerlerini ayıran çizgiler çizilecek ve iizerleri ekteki ömeğe uygun yazılacaktır.

Orijinallerin kenanndan kolayca yırhlmalarını önlemek için özel bant ile kenarlar takviye
edilecektir. Her başlığın kapsadığı safalar sırasına göre bantla birleştirilecektir.

Bütiin plan, hesap, rapoı vs. iyi cins (gevrek olmayan ve miirekkep dağtrrıayan ve okunaklı
göriiniim veren) ozalite çekileceliir.

Ozalite çekilen plan ve resimler müalrkak surette DIN noımrına uygun olarak katlanacak ve
başlık daima planın üstiine gelecektir.

Planlar zımba ile delinip dosyaya geçirilrneden ewel yırühp kopmayacak şekilde takviye
edileceltir.

Proje dosyası içindeki plan, rapor, hesap ve şartnamelerin başlık kısımları projeyi yapan
yiiklenici velveya ilgili müendis tarafindan tarih, diploına ve oda sicil numarası konarak
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imzalaıacaktır. Harita, Aplikasyon çalışmalanna ait bütiin ölçme defterleri, koki ve diğer dokümanlar

ile jeoteknik çahşmalara'ait ,upo.,'ı.oyo logları, plan ve zemin profilleri vb. Diğer dökiimanlar alt

yilÜenici ve ytll<lenici tarafindan müştsreken imzalaTımış olacaliır,

Ana klasör ve ana dosya içine konacak plastik dosyalar mavi renkte 9lacak_ 
v9. aşağıdaki

şekilde tertip edilecektir. arru i.ı"s6. ve plastik dosyaya konulacakların kalın olması halinde dosya

adedi artırılacaktır.

Dosya:l.Raporlar,nüfushareketivepissuihtiyacıvepissuhesaplanekonomikkaışıla$rma
ve pompa hİsapları, bİlgeler, kaakteristik cetveller, genel durum planı,

Dosya : 2. Hidrolik, statik, betonarrne hesapları,

Dosya : 3. Pompaj projeleri,

Dosya : 4. Kollektör pğeleri,
Dosya : 5. Sınai imalat tip ve projeleri,

Dosya : 6, Şebeke inşaat planlan, detaylan,

Dosya : 7. Özel Teknik Şartrıameler,

Dosya : 8. Metrajlar,Yaklaşık Maliyet Dosyası

Dosya : 9. Halita - Aplikasyon ölçme dökiimanı,

Dosya : 10. Jeoteknik çalışmalara ait döklirnanlar
projenin ve dosyanın tanzimi maddesinde belirtilrneyip de yilrürlükteki talimaEamenin diğer

maddelerinde bahsi geçin ve yapılması icap eden pğeler ve gerekli diğeı bilgiler ve belge_l9r {osyava
eklenecektir. eıari 6ıiıımıe.ıne'ait kokiler, nivelman, takomefe ve poligon defteri alrı bir dosyada

verilecektir.

Metraj ve yaklaş* maliyet dosyalan hazırlanırken,yiiklenici, tesisleıin tamamlanması iÇin

gereken bütiirr iş kalemlerinin birim fiyat poz No.lanna göre ayn ayn mefajrıı ç*artacaktır_- Analiz ve Birim Fiyatlar;Aıaiize isas alıııan rayiçler, projenin İdare, ye verildiğ yla ait

olacaktr. Bayıııdırl* ve İskan sakanlığ ile İdaıe,ce geçerli kabul edilen diğo kuruluşlannrayiç,_analiz

ve birim fiyaİlan kullaıilacakar. Birim fiyatı bulrmmayan iş cinsleri için %25 oranmda yiikleniÇi k6n ve

genel masraf karşıtığ d§iiniilecelq gerekli pozların analizi yapılacakhr.

keşifler proje öğelerine göre hazırlanacak, keşif ceweli, metraj esas ve sonuçlarırıa göre

diizenlenecektir. Keşif cetvellerinde poz no.su, losaca işin tanımı, miktan, ölçü birimi, birim fiyatı, tutan

gösterilecektiı. İşin biinyesinde yrİ al- f".kl, yaprlann ayn ayn keşif cetvelleri verilecektiı. KeŞif
İetvellerine gerekine belgelendirilrniş kamula$ırma bedelleri veya çeşitli fiyat farklan eklenecektir

PROJE ÖZEL ŞARTNAMESi EKLERİ
Madde- 11 - Ekler şunlarür

EKl: Ek maddeler

EK2: Karakteristik

EK3: Katlama Normu

EK4: Çizim Esasları ve Semboller

EK5: Şebeke Plan Ömeği

EK6: Boykesit Ömeği

EK7: Bilgi Formu

5lv
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DivARBAKIR ir,i ıonsıı ırarrır,LELERDE KANır,iz,ısyox pnoınsi
öznı şı,nrN.u,msi

Ekl:Ek Maddeler
Diyarbakır İli Sur İtçesi Yiğiçaııış Mah,(Tek,nokent Civari) belediyesince gelen

ta"pt",tıl ton rsu bolgenin i_aıu ğıaı5,'i.* yollur. yuprmının devam ettiği bu sebeple

karıalizasyon yatınmlarrna ihtiyaç dulıılduğu belirtilmiştir,

SurilçesiSatimahallesindemevcuttabulrınankanalizasyonsistemininhasargördüğü
ve yeni yapılaşmalann arttığı "iJ* içı" ek kanalizasyon.hath talebi olduğu bu sebeple Sati

,,u!,aı"ri t-aizasyon şebekesinin bil bütiin o1arak projesiıin yapılması ihtiyacı doğmuştıır,

Tüm projelere ait açıklama raporu,metraj,şebeke _ 
hidroiik rapor,pompa

hesabı,metraj,yaklaş* maliyet vb. gerekli ve ilgiü tiim raporlar haz ırlanacaktır,

Projeler ait 1/1000 ölçekte şebeke planları, 1/2500GDP, 1/5000GDP,plan-

profil ,şematik profil,boykesit,tip pğeler vb. gerekli ve ilgili ttim pıoje

dosyalan hazırlanaca}dır.

ihtiyaç duyulan detaylar için statik,betonarme vb. hesaplar ile pıojeleri

giincel deprem yönetmeliğine hazırlanmalıdu.

Yaklaşık maliyet hesabnda öznl poz olarak kullanılacak pozlaıdı eı az 3

adet ıslak imzah proforma fafuraları dosyasına eklenmelidiı.

Tiim projeler ve detayları yüıürlilkte olan Büyük ölçekli Harita ve harita

bilgileri üretim yönetıneliği , giincel deprem yönetıneliği,ilBANK

şartııamelerine uygun olarak yapılacaktır.

KANALİZAsYON PROJEIERİ

Metraj(Kmin Adı
stra
No

10
1 rbakır ili Sur ilçes i sati Mah. Kanali n Şebeke Pro e5lDiya

13
Diyarbaklr ilİ sur ilçesi Yiğit çavuş Mahallesi(teknokent civarl)

Kanalizasyon beke Pro esl2

6

lk



DiYARBAKIR İLİ IilRSAL MAHALLELERDE KANALİZASYON PROJESİ
öznr, şenrNı.rymsi

Bk-2
.........KANALizAsyoN pRoJEsi

KARAKTERiSTiK CETVELİ

ı- Nürusu
Belediyenin ........yılı niifu su

Kabul edilen arhş oranr

B- sU GEREKSiNMESİ
iısan

C- MEVCUT ŞEBEKE
Şekli

Çapı mm.

D_PROJEDE KOLLEKTÖR
Şekli

Çapı mm.

E- PROJEDE ŞEBEKE
l. Kademe (m)

2. Kademe (m)

Toplam Uzunluk (m)

E_ MoToPoMP
Adeü ve cinsi

Belediyenin ........yıJı nüfusu
Ntıfusartışoranl

Özel gereksinme
Toplam

Uzunluğu m

Uzunluğu m

Pompa debisi lt/sn
Toplam basma yiiksekliği m

Emme ve kolon borusu uzunluğu m :

Tabıik motoru
...............kw..................V dld

G-TERFj HATTr
İletim hath uzunluğu m

Boru iç çap/et kalmlığı mm
işletme basrncı

Boru cinsi ve
Hattm seleritesi (a) m./sn

[*] NPSH = 0.00l2(Z.K.)

b) Biyolojik antna

Gerekli alan (m x m)

Altibelye teçhizat

- (H"- * Iı"1
E_ARITMA
Antrıa cinsi
a) Mekaıik antırıa

c) Kimyasal arıtna

I_ ENERJi DIjRUMU
Tesis edilecek A.Q. hattı m

Tesis edilecek o.G. hattı m

$Y

......,,../................kV .kVA Alrıca elekb:ik proj esi tanzim

7



DiyARBAKIR iı,i rrnsır, MAI{ALLELEnor «,q,NALizASyoN pRoJEsi
özrr_,, şı,nrNıırınsi
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DiyARBAKIR iıi rgnseı MAHALLELERDE KA}aııizısyoN pno.rnsi
öznı şmrNııırsi

A- şğ9!g§ğ

EKE ve Tgslsl ERiNDE KULLANlL ACAK )M ESASLARİ

uÇ rrRisiı GnAaorA 1çöis}

o, ı HARI]^ ]b METRE çlz6irERi

c ı2 HARiTA ı METRE,çlzELcE!ERl,

0.16 t]EvcUT YoLLAR.

o.ıo lİ,.ut sAHALARıNDAKi yol LAa

f] 0.ı6 }1EVcuT BiıüA BEıjE5ı_

i:] 0.]6 iüAR sAHAsl cAtd 8jıüArAR-

MESKüN5AHAIARINARxAslAYolNGERoğlruRşuNKAIEMTozuirEHAFiFCEBOViNAGAK.ıR

0.6

0.z

0ı

0.6

0,25

0.6

0.?5

0.6

0.6

o,25

0.6

02

ANA Yı6İ5 AIANI 8ö16€ HUDuDu,

lıti ylĞış +ııı 
^yıRlM 

çjzELGEsi

ııı aöroe ııuıı.ıntı_ııl,

klsAtJl4A RgN(

AltA Pl55u HECRA. ps XAIVEREN6i

TAı_l Piss,J MECRAı ıs xırvEneıroi

ANA YAĞHUR sUYU MEcRAt. Y5 H§i

ıA[ı YAĞMUR suYU }aEclAt vs ıııvi

YAaM!R ooau sAvA( suYlJ, 05 xEsiKLi MAvi

-(NA BlQiEsll( 5l5Tsİ soRusu Bs KAi|.1EN

rALl alaLEslK slsTEM 8oRusu Bs tnnraEN

TAZYi(L| Plssu HATTI. ]l, xtgVER€Icn'

ırı5 yöıü.
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DivARBAKIR iı,i IüRsAL MAHALLELEnnB_$axer,izasyoN 
pnoınsi

özrı- şınrNAMEsI
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DiyARBAKIR iıi ronsu, MAHALLELEnnB raNaı,izAsyoN pnoıBsi
öznr, şaRrNAMEsI
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DİyARıAKIR ir-i I«ns.IıımIIALLELERDE x.lNııizlsyoN pnoıBsi
OZEL ŞARTNAMESI
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DivARBAKIR ir.i ı«nser_, vrarr,lıınr,nn»n xııa,ıizAsyoN pRoJEsi
öznr, şınrNaıırnsi
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DİyARBAKIR iı,i ıcnsaI,.ııAHALLELERDB «eNg-izasyoN rnoırsi
OZEL ŞARTNAMESI

Maddel2:
6331 §ayılı İş Sağlığı ve Güv€nliği Kanunu ve buna bağlı yürürlüğe konutan yön€tmelikler

dikkat€ ahnarak gerekli her türlü iş sağlığı ve güvenliği yüklenici taraflndan bilabedel olarak
sağlanacaktlr. Çalışma suasında gece ve giiıdtiz olmak iizere can ve mal emniyeti ile ilgili bütiın önlemler
eksiksiz olarak çalışmayı yapan yiiklenici tarafindaır alınacalİu.Çalrşma esnasında 3. Kişi ve Şüıslara ve

mallaıa verilebilecek zaraılardan ytiklenici sorumludur.

Madde13:
Söz konusu proje yapımında, yukanda belirtilen htikijmler dışında södeşme ve eklerinde yazh olaır

hiikiinler geçerüdiı.

Maddel4:
Yukanda belirtilen hususların temin i;haaılanması sırasmda gerekli olan titn giderler ytlkieniciye ait

olup, bu hususlarla ilgili olarak yllkleniciye ödeme yap mayacaktır.

Şertaç AzBoY M€hmet
İnşaat Etüt Plan Proj Müdirüe

yatlrrm ve Başkanı
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