
 
 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 

MASLAK YERLEŞKESİ 

64 ADET BANYO TADİLATI YAPIM İŞİ 

 

BİRİM FİYAT TARİFLERİ 
 

1- İşin Tanımı  

 

Bu Teknik Şartname, " DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Maslak Yerleşkesi ( 128 Adet) banyo 

tadilatı yapım İşi " işine ait yapılacak tüm imalatlara ait malzeme ve mamulün özellikleri, 

temini, montajı ile ilgili her türlü teknik şartları kapsar. Tüm imalatların projelerinde 

yapılacak değişiklik ve onarımlarda da işbu Teknik Şartname geçerlidir. 

 

1.1. Genel Şartlar 

1.1.1 İşbu teknik şartname Sözleşme ve ihale dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır. 

1.1.2 YÜKLENİCİ’nin, inşaat, mekanik ve elektrik işleri ile ilgili yapacağı her türlü 

imalatlara ait birim fiyatlara nakliye, her türlü iskele, çalışma sehpaları, derinlik 

zammı, alet ve edevat giderleri, işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, YÜKLENİCİ karı ve genel giderler 

dâhildir. Hiçbir nam altında ilave ödeme yapılmayacaktır.  

1.1.3 Tesiste işin her aşamasında, YÜKLENİCİ yaptığı imalatları çalışır halde teslim 

edene kadar korumak ve muhafaza etmek zorundadır.  

1.1.4 Her türlü malzemenin temini ve montajı İDARE’nin onayı alınmadan 

yapılmayacaktır. 

1.1.5 YÜKLENİCİ, her mekanda uygulama öncesinde, son revizyon projeleri, tefriş, 

dekorasyon, cihaz montaj detayları, inşaat imalatları, mekanik imalatlarla ilgili 

İDARE’den son bilgileri ve onayını alacak ondan sonra imalata başlayacaktır. Amaç 

imalattan önce olabilecek her türlü değişiklikten haber almak ve ona göre uygulamaya 

başlamaktır. 

1.1.6 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan  “Elektrik 

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği“ ,08.12.2000 tarih ve 24254 sayılı Resmi Gazete 

’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ve 21.08.2001 tarih ve 24500 

sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 

Yönetmeliği” ne uygun imalat yapılacaktır. 

1.1.7 İmalatı yapılmış işlerde kullanılan tüm malzemelere ait prospektüsler, garanti 

belgeleri, periyodik bakım v.s. ilave hizmetlerle ilgili her türlü evrak İDARE`ye teslim 

edilecektir. 

1.1.8 İmalatın ve montajın her aşamasında her türlü güvenlik önlemlerini almaktan 

YÜKLENİCİ firma sorumlu olacaktır        

1.1.9 Çalışma esnasında çevre güvenliği ve iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbir ve 

önlemler YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. Hilafında can ve mal emniyetinin 

tesisinin sağlanmamasına istinaden doğacak her türlü olumsuz sonuçtan, YÜKLENİCİ 

sorumludur. 



1.1.10 YÜKLENİCİ, iş sırasında işçilerin çalışmalarında iş kanunları ve ilgili 

yönetmelik hükümlerinin uygulanması, ayrıca yapılacak bütün çalışmaların umumi 

hıfzıssıhha kanunu, işçi sağlık ve güvenliği, tüzüğü,  makinelerin gerekli korunma 

tebligatı ile tüzük ve makine koruyucuları yönetmelikleri ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tebliğlerine uygun olarak yürütülmesi ile bütün bu hususlara 

titizlikle uyulmasının sağlanmasını yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda 

YÜKLENİCİ iş esnasında (öncesi ve sonrası da dâhil olmak üzere) meydana 

gelebilecek her türlü kazalardan ve bu kazaların sebep olabileceği İdari, Sosyal, 

Hukuki, Mali ve hayati bilumum neticelerinden doğrudan doğruya sorumludur. 

1.1.11 YÜKLENİCİ, iş alanlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli 

her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür. 

Çalışma anında oluşabilecek her türlü aksama, kaza, hasar ve zararlara karşı gerekli 

tedbirler YÜKLENİCİ tarafından alınacak, meydana gelecek her türlü yaralanma ile 

can ve mal kaybına karşı YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. 

1.1.12 YÜKLENİCİ, personelin iş kıyafetini giymesini sağlamakla yükümlüdür. 

1.1.13 Tüm malzemeler kullanılmamış ve yeni olacaktır. 

1.1.14 Sistem ile ilgili her türlü doküman İDARE’ye teslim edilecektir. 

1.1.15 Montaj sırasında meydana gelecek her türlü arıza ve hasarlardan YÜKLENİCİ 

sorumlu olacaktır. 

1.1.16 Yapım imalatlarında Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım işleri 

Genel Şartnamesi ile Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi hükümleri geçerlidir. 

1.1.17 YÜKLENİCİ alım işinin montaj imalatları esnasında sigortasız işçi 

çalıştırmayacaktır.  

1.1.18 YÜKLENİCİ iş sonunda yapmış olduğu imalatı hakediş olarak tanzim edecek 

ve İDARE’ye sunacaktır. 

1.1.19 Çıkan inşaat molozlarının İDARE sınırları dışına çıkarılarak atılması tamamen 

YÜKLENİCİ ’nin sorumluluğundadır. İzinsiz atılan moloz sonucu İDARE ceza 

ödemek zorunda kalırsa, bu ceza YÜKLENİCİ ’den Sözleşme hükümleri gereği hak 

edişinden veya teminatında kesilecektir. 
 

1.2. Projeler 

1.2.1 İDARE’ce verilen projeler genel olarak tatbik edilecek muhtelif sistemlerin 

genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını ihtiva edecektir. Bu projelerde İDARE’nin 

yazılı veya sözlü muvafakatı alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. 

1.2.2 YÜKLENİCİ, projeleri tetkik ederek gerek kanun, tüzük ve yönetmelikler ve 

mahalli usul ve kaideler yönünden, gerek mecburi veya isteğe bağlı uygulamalı 

standartlar yönünden, gerek imalat ve montaj tekniği yönünden ve gerekse tesis veya 

işletme ekonomisi yönlerinden zorunlu veya faydalı bulacağı bütün tadilatı ana 

hatlarıyla bir öneri raporuyla İDAREye yazıyla bildirecek, İDARE bu raporu tamamen 

veya kısmen veya değiştirilerek uygun gördüğü takdirde değişiklik projelerini 

hazırlayarak İDAREe onanmak üzere verecektir. Tetkikin yetersizliği nedeniyle 

doğacak sorumluluk YÜKLENİCİye ait olacak ve meydana gelecek hasar 

YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. 

 

 1.3. İmalat ve montaj detayları 

Projelere, detaylara, birim fiyat tariflerine ve teknik şartnamelere ilaveten YÜKLENİCİ 

aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir: 

1.3.1 İmalat projeleri; (uygulama projeleri) imalatçının ölçülü, ölçekli teknik 

resimlerini, imalata ait prospektüsleri ihtiva edecektir. Bunların içerisinde; ana ölçülerini 



başlıca elemanlarını ve bunların birleşmelerini gösteren tarif edici literatür ve 

karakteristikleri mevcut olacaktır. 

1.3.2 YÜKLENİCİ, herhangi bir imalatın yapımına başlanmadan evvel projelerini 

İDAREye vermiş ve bunlar İDAREce onanmış olacaktır. 

1.3.3 İmalatı yapılacak ürünler geçici kabul itibariyle 12 ay malzeme ve işçilik 

garantisi, 100,000 saat süresine tekabül eden zaman süresince ise malzeme temini 

garantisi olmalıdır. 

1.3.4 Meydana gelebilecek tüm arızalarda yapılacak işçilik, malzeme montaj ve 

demontaj dâhil çalışır halde teslim etmek YÜKLENİCİnin sorumluluğundadır. 

 

1.4. Standartlar 

1.4.1. Bazı malzemeler veya özellikleri, ulusal veya uluslararası değişik standartlara 

atıf yapılarak tarif edilmişlerdir. Bunlar öncelikle Türk Standartları, daha sonra CE, DIN, 

EN, HD, IEC standartlarıdır. 

1.4.2. Bu şartnamede ve birim fiyat tariflerinde belirtilmemiş olsa dahi, yürürlüğe 

girmiş Türk Standartı bulunan malzemeler, denemeler, imalat usulleri ve benzeri hususlar, 

ilgili olduğu standartlara uygun olacaktır. 

 

1.5. Herhangi bir malzemenin yerine kullanılacak malzemeler 

1.5.1. Bütün malzemeler şartnamelerde ve projesinde belirtilen hususlara uygun 

olacaktır. 

1.5.2. Şartnamelerde özellikleri belirtilen malzemelerden yeterli miktarı kadar 

piyasada bulunamadığı takdirde, YÜKLENİCİ bundan daha iyi özellik ve kapasitede olan 

ve yerine kullanılabilir bir malzemeyi İDARE’nin yazılı iznini alarak monte edecek ve 

bunun için İDARE’den ilave bir bedel talep etmeyecektir. 

 

1.6.Kanun, tüzük ve yönetmelikler 

YÜKLENİCİ projelerde, şartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde belirtilen hususların 

kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi standartlara veya mahalli şartlara, usul ve 

kurallara uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcutsa 

İDARE’yi yazıyla uyaracaktır. 

 

1.7.Sistemlerin ve cihazların bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması 

      YÜKLENİCİ, geçici kabule kadar imalatını yaptığı bütün malzeme ve cihazların bakımını 

yapmakla mükelleftir. Bütün cihaz ve malzemeler nakliye, depolama, montaj ve işin bitimine 

kadar monte edilmiş olarak bulundukları yerlerde koruyucu bakımları yapılmış olarak 

muhafaza edilecektir. Karşılaşılacak doğal afetler, kazalar, kabulün gecikmesi, iklim 

şartlarının kötü olması v.b. ihtimaller de dikkate alınarak YÜKLENİCİ tarafından gereken 

titizlik gösterilecektir. YÜKLENİCİ, sözleşme taslağında belirtilen şartlarda ALL-RISK 

sigortasını işe başlanmadan önce yaptıracak ve poliçeleri İDARE’ye sunacaktır. 

 

1.8.Cezai Hükümler 

      Söz konusu işin ifası sırasında oluşabilecek cezai hükümler sözleşme taslağında yer 

almaktadır. 

 

 

 



TEKNİK TARİFLER VE HUSUSLAR 
 

01 Mevcut Duş Teknesinin Sökülmesi 

 

Mevcutta bulunan Mevcut duş teknelerinin sökülmesi için gerekli her türlü malzeme ve 

zayiatı, işçiliği, alet, edevat ve ekipmanları, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, istifleme, çalışma sehpaları, iskele, yüklenici karı ve genel giderler dâhil 1 ADET 

fiyatıdır. 

 

02 200 Kg çimento dozlu tesviye tabakası yapımı (şap) 

  

Mevcut betonarme betonu üzerindeki sıva veya inşaat artıkları temizlenip süpürüldükten 

sonra, su giderine doğru gerekli eğim verilerek, 1 m³ kuma 500 kg. çimento katılarak elde 

edilen harçla ortalama 10 cm. kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, şap yapılan yerin 

temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzemenin zayiatı ile temini, işyerine nakli, 

işçilik, alet edevat giderleri, çalışma sehpaları, iskele, işyerinde yükleme, yatay ve düşey 

taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatıdır. 

 

03 Sürme izolasyonu yapılması 

 

Mevcut şap yüzeyinin yağ, toz ve pisliklerden arındırılması, temizlenmesi, duvar 

birleşimlerine tamir harcı ile balık sırtı pah yapılması, astar kat olarak ortalama 400-500 

gr/m2 olacak şekilde MOLÜMER PL 03 ve üzerine kuruyan yüzeye taşıyıcı file veya 

polyester keçe serilerek en az 4’er saat ara ile ve her katta ortalama 1500 gr/m2 olacak şekilde 

3 kat MOLÜMER PL 01 izolasyon malzemesinin fırça ile sürülmesi için gerekli her türlü 

malzemenin zayiatı ile temini, işyerine nakli, işçilik, alet edevat giderleri, çalışma sehpaları, iş 

iskelesi, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler 

dâhil, 1 m² fiyatıdır. 

 

NOT : Kullanılacak malzeme MOLÜMER veya muadili özellikte olacaktır. 

 

04 Paslanmaz süzgeç yapımı. 

 

Tesviye ve şap tabakası imalatı esnasında borusu yerleştirilmek suretiyle su izolasyonunun 

yerleştirilmiş olan borunun iç kenarlarına nüfus edilerek sürüldükten sonra contasının 

takılarak, 1.5 mm kalınlığında paslanmaz saçtan kapağının takılması, her türlü sızdırmazlık 

testlerinin yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçiliği, alet, edevat ve 

ekipmanları, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istifleme, çalışma 

sehpaları, iskele, yüklenici karı ve genel giderler dâhil 1 ADET fiyatıdır. 

 

05 20x20 Döşeme Seramiği Temini ve Döşenmesi. 

 

İzolasyonu yapılmış düzgün yüzeyin yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 

kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesini müteakip SİKA ürünü veya muadili su 

geçirmez özellikte seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 20x20 

cm ebadındaki rengi İDARE tarafından belirlenecek ÇANAKKALE SERAMİK, VİTRA 

veya EGE SERAMİK marka, ıslak hacimler için kaymaz özellikte yer seramiğinin temin 

edilerek mastarında ve tesviyesinde projesine uygun olarak, 3 mm derz araları bırakılarak ve 

plastik artı malzemesi kullanılarak döşenmesi, min. 48 saat sonra rengi KONTROLLÜK 

elemanlarınca belirlenen SİKA ürünü veya muadili su geçirmez, ısıl genleşme ve büzülmelere 



ve titreşime dayanıklı, silikonlu derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplanan yüzeyin 

temizlenmesi için gerekli her türlü malzemenin zayiatı ile temini, işyerine nakli, işçilik, alet 

edevat giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel 

giderler dâhil, 1 m² fiyatıdır. 

 

NOT:  1. Tüm derzler uniform, çatlaksız ve çöküntüsüz olacaktır. 

 2. Derz dolgu yapılmadan önce bütün derzler temizlenecek, yapıştırıcı artığı 

bırakılmayacaktır. 

 3. İDARE’nin renk ve cins onayı olmadan seramik imalatı olamayacaktır. 

 

 

Her duşta yukarıda belirtilen 5 adet iş kalemleri yapılacaktır.  

 


