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1.GENEL HUSUSLAR 

1.1.İşin Tanımı 
 
İş “Eğitim Sen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Merkez Binası Tadilat İşleri”ne ait belirtilen inşaat 
işlerinin genel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve 
fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi İşveren’e teslim edilmesi 
işidir. Özel yapılacak imalat tarifleri ise Eğitim Sen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Merkez Binası 
Tadilat İşleri ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ’nde tariflenmektedir. 

 

1.2.İşin Kapsamı  
 
İnşaat işleri genel teknik şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu 
bölüm sözleşmenin eki olup uyumsuzluk olması halinde sözleşme maddeleri doğrultusunda idare ve kontrollük 
tarafından karara bağlanılacaktır. 

1.3. Şartname Tanımı 
 
Yapım işine ait genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belgeleri, ifade eder.  

 

1.4. Genel Teknik Şartnamelerin Listesi 
 
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) Genel Teknik Şartnamesi 

T.C. ÇŞB, YİGM Mekanik Genel Teknik Şartnamesi 

T.C. ÇŞB. YİGM Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri 

T.C. ÇŞB, YİGM Elektrik Genel Teknik Şartnamesi 

Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Teknik Şartnameleri 

Bina içi Telefon Tesisat (Ankastre) Teknik Şartnamesi 

Şehir içi Telefon Şebekesi Yeraltı Boru (Kanal) Tesisine ait Teknik Şartname 

Şehir içi Telefon Şebekesi Kablo Tesisi Teknik Şartnamesi 

Şehir içi Telefon Şebekesi ve Yeraltı Boru (Kanal) Tesisine ait Teknik Şartname 

Şehir içi Telefon Tesisi Yeraltı ve Kablo Tesisine ait Malzeme ve İşçilik Birim Fiyatları ve tarifleri 

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Genel Teknik Şartnameleri 

Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi 

TEDAŞ Elektrik Tesisleri Birim Fiyat Cetveli ve Tarifleri 

Su Tutucu Betonarme Yapıların Yapımına ait Genel Teknik Şartname, DSİ,1987 

Karayolları Genel Müdürlüğü Şartnameleri 

Yol İşleri Teknik Şartnamesi 

Karayolları Teknik Şartnamesi 

İller Bankası Şartnameleri 

İçme suyu İnşaatları İçin Özel ve Teknik Şartnameler 

Kanalizasyon İnşaatları İçin Özel ve Teknik Şartnameler 

İGDAŞ ve BOTAŞ Doğalgaz Sistemleri Teknik Şartnameleri 

Türk Standartları Enstitüsünce yayınlanan Türk Standartları 

Peyzaj için Genel Teknik Şartnameler, DSİ. 

ISO-9000 Standartları 
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1.5. İhale Bedeli Kapsamı 
 
Hizmetin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir. 

A: İşçilik ve işçilikle ilgili bütün giderler 

B: Malzemeler, hazır ürünler, mallar ve bunlar ile ilgili bütün giderler 

C: Yüklenicinin santral, iskele, alet, edevat, motorlu araç, iş makinesi ve benzeri ekipmanları ile kısıtlı olmamak 
kaydıyla bütün ekipman giderleri 

D: Şantiyeye kadar ve şantiye dahilinde taşıma, montaj malzemeleri ve ürünlerin şantiyeye teslim giderleri 

E: Her türlü alt yapı ve ortama yapılacak her montaj yöntemi ve montaj malzemeleri hazırlanması ve şantiyeye 
getirilmesi giderleri 

F: Şantiye dışındaki fabrikasyon imalatların taşınmak için de-montajları ve şantiyedeki geri montajları giderleri 

G: Malzeme fireleri 

H: Her mekan ve yükseklikte iş yapma 

I: Küçük ve izole işler 

J: Malzemeler ile yapılmakta olan veya bitmiş işin kötü hava şartları, yangın, kaza vs korunması 

K: Şantiye ve işin her türlü su baskınına karşı korunması 

L: İşin yapılması ve tamamlanması için gerekli olup, onaylı uygulama projeleri, detay projeleri, çizimler ve / veya 
teknik şartnamelerde gösterilen veya ifade edilen bütün diğer işler, bileşik ve yardımcı işlemler 

M: Yüklenici genel giderleri ve kar  

 

1.6. Bütün İşe Dahil Edilecek Kalemler 
 
Yüklenici tarafından, aşağıdaki kalemlerin giderleri bütün işe dahil sayılacaktır. 

A: Geçici tesis ve işler dahil işyeri güvenliği ve idaresi 

B: Bütün sigortalar 

C: Teminat mektupları 

D: Su bedelleri 

E: Elektrik bedelleri 

F: Pissu ve suyun emniyetli deşarjları 

G: İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici kullanım tesisleri 

H: İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici telefonları 

I: Geçici yollar, işyerine ulaşımlar 

J: Geçici çitler, perdeler, tabelalar, panolar, yaya kaldırımları, korkuluklar ve benzerleri 

K: Başvuru ve ilanlar 

L: Çalışanların güvenlik, sağlık ve refahları 

M: Trafik işaretleri ve yönetimi 

N: Gürültü ve çevre kirliliği kontrolü, yangın önlemleri ve diğer genel ve zorunlu önlemler 

O: Çöplerin, koruyucu kaplama, ambalajların kaldırılması, çevre temizliği ve işyerinin iş bitimindeki temizliği 

P: Enerji ve yakıt giderleri dahil işletmeye alma ve çalıştırma işlemleri 

R: Malzeme örnekleri, laboratuvar ve ekipman temini dahil laboratuvar deneyleri 

S: İmalat çizimlerinin yapılması, işletme ve bakım kitapçıkları hazırlanması 

T: Kontrol etütleri, bina yerleştirme çalışmaları, aplikasyon 
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U: İlerleme fotoğraf ve albümleri hazırlanması 

V: Şartnamede istenilen diğer bilgi ve veriler          

 

1.11. Malzeme Seçimi 
 
Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden ve kontrol biriminden malzeme onayı 
almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak 
üretilmiş en az 3 ( Üç ) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü 
reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece ve kontrol birimince malzeme onayı 
verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak 
ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. 
Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde 
saklanmalıdır. 

 

1.12. İmalatların Onaylanması 
 
Yüklenici firma; idarenin gerek gördüğü imalatlarda; BAHÇE GİRİŞ KAPISI YENİLENMESİ, OTOPARK KAPISI 
YENİLENMESİ, KONFERANS SALONU SAHNE YENİLENMESİ, PVC DOĞRAMA YAPILMASI, ISLAK HACİM 
WC YENİLENMESİ imalattan önce imalat detay resimlerini (shop drawing), 3D görsel çalışmalarını idarenin ve 
kontrol biriminin onayına sunmalıdır. İmalatlar onayı müteakip yapılacaktır. İdare sunulan detay resimlerini revize 
edilmesini veya değiştirilmesini isteyebilir. Yüklenici, imalatları iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden 
idarenin ve kontrol biriminin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. İmalat resimleri 
idare ve kontrol birini onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onaylı çizimler iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon 
üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır. 

 

1.13. Malzemelerin Muhafaza Edilmesi 
 
İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından 
korunacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde, malzemelerin muhafazası için kapalı hangar türü bir geçici yapı inşa 
ederek malzemeleri muhafaza edilecektir. Bunun için ekstra bir ödeme yapılmayacaktır. 

 

1.14. Malzemelerin İncelenmesi 
 
Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere 
idarenin ve kontrol biriminin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini 
idarenin onayına sunacaktır. 

 

1.15. İnşaat Yapımından Etkilenen Birimlerin Eski Haline Getirilmesi 
 
İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, 
çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı, iç mekan mevcut imalatlar v.b. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. 
Onarımlar ( altyapı vb. ) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi 
bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek 
şekilde yapılacaktır.  

 

1.16. Artık veya Fazla Malzemelerin Uzaklaştırılması 
 
İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler ilgili belediyenin göstereceği döküm yerine 
dökülecektir.  

İnşaat esnasında aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana 
gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden 
uzaklaştırılmasından sorumludur. Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan masraflar yüklenici 
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tarafından karşılanacaktır. 

 
 

1.17. İş Güvenliğinin Sağlanması 
 
Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacaktır. 
Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğer elemanların sağlığını, güvenliğini ve refahını 
sağlamak ve bu konuda idarenin memnuniyeti için bütün gayretini gösterecektir. İnşaat sırasında olabilecek bütün 
kazalar yalnızca yüklenicinin sorumluluğundadır. 

İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet 
unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmarının yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre 
çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi 
talimatlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır. Yüklenici 6331 Sayılı İş 
Güvenliği Kanunu’nun tüm hükümlerine uyulacaktır.  

 

1.18. Standartların Kabulü 
 
Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer 
Uluslararası standartlar geçerli olacaktır.  

 

1.19. Nakliye Bedeli 
 
Tüm imalatlar için herhangi bir nam veya isim altında nakliye bedeli veya nakliye fiyat farkı ödenmeyecektir. 

 

1.24. Şantiye Kullanımı 
 
Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yolları ve diğer yapıları 
bozmayacaktır.  
 

1.25. Elektrik Enerjisi ve Geçici Aydınlatmanın Temini  
 
Yüklenici, işlerin gerekli bütün kısımları için yeterli nitelikte geçici aydınlatma ve elektrik enerjisini temin ve tesis 
edecek ve bu tesisatlarla ilgili olarak bütün personelin güvenliğini sağlayacak önlemleri alacaktır. 

Yüklenici, işlerin uygun şekilde yürütülmesi ve kontrolü için İdare tarafından kabul edilen yeterli aydınlatmayı 
sağlayacaktır. İdare bu aydınlatmayı yeterli bulmaz ise yüklenici, istenilen ilave aydınlatma düzenlemelerini 
yapacaktır. 

 

1.26. Yangın Tedbirleri 
 
Yüklenici, sözleşmenin gerçekleşmesi sırasında, İdareyi tatmin edecek şekilde, işleri, geçici işleri ve bitişik mülkleri 
yangına karşı korumak için her türlü düzenlemeyi yapacaktır. Eğer gerekir ise yangına karşı alınan önlemleri 
denetlemesi için muntazam aralıklarla İtfaiye görevlilerini davet edecektir. 

Yüklenici ark kaynağı cihazı ile çalışmada, oksijen – asetilen kaynağı ile çalışmada, kesme cihazı, spiral gibi 
yüksek ısı ve kıvılcım üreten cihazlar ile çalışmalarda özel bir dikkat gösterecektir. Bu çalışmalar gerektiğinde, 
çalışma alanı yakınında 2 ( iki ) adet tamamen kontrol edilmiş ve dolu yangın söndürme cihazı kullanıma hazır 
olarak bulundurulacaktır. 

Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm artık ve fazla malzemeyi kaldıracak, bu malzemelerin sahada 
bulundurulması gerekiyorsa, bütün ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak bir yerde saklanacaktır. 
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1.27 Olası Gürültü ve Çevre Kirliliği Tedbirleri 
 
Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. Bütün motorlu cihazlara 
fabrika çıkışlı gürültü emici ekipman takılacaktır. 

Yüklenici, özellikle gece çalışmalarında, hassas bölgelerin ve konut alanlarının yakınında çalışan işçilerin 
görevlerini sessiz bir şekilde yapmalarını sağlamak için gerekeni yapacaktır. 

 

1.28. Kamu Haklarının Engellenmemesi 
 
Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına daima riayet 
edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni olmadan, karayolu veya yürüme yolları 
geçişi engellenmeyecektir. 

Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için Belediyeden, Polisten ve Karayolları yetkililerinden konu 
ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamların getirdiği şartlara ve önerilere uyacaktır. 

Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve şantiye 
aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 

 

1.29. Fiyat Dışı Unsurlar 
 
Yüklenici yapacağı imalatlarda fiyat dışı unsurları da göz önünde bulunduracaktır. Yürürlükte bulunan Kanun ve 
Yönetmelikler uyarınca yalnızca ekonomik açıdan en avantajlı teklif değil, bakım maliyeti, maliyet etkinliği, 
verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları da göz önünde bulunduracaktır. Belirtilen hükümlere göre 
İdare; fiyat dışı unsur belirleme ve buna göre imalatlarda ve malzeme seçimi konusunda takdir hakkında sahiptir. 
Yüklenici idarenin seçimini kabul etmek zorundadır.    

 

 
 

2.TEKNİK ŞARTNAMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
 

2.1. İmalatların Tarif ve Yapım Şartları 
 
İmalatlar; Genel Teknik Şartname, Özel Teknik Şartnamede belirtilen tarif ve yapım şartlarına göre yapılacaktır. 

2.2. İşçiliklerin Standartlara Uygunluğu 
 
İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara 
uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatlar kırılacak ve tekrar yapılacaktır. Kırılan imalatlar 
için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 İhale dokümanları olan; teknik şartname, mahal listesi, bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İmalatlar onaylı teknik 
şartnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine bağlı olarak yapılacaktır.   

2.9. Gerekli Görülen İmalatlarda Prototip Uygulaması 
 
İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece ve kontrol 
birimince onayını müteakip imalata devam edilmelidir. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve 
şartnamesine uygun olarak tekrar yapılacaktır. 

2.10. İş İskelesi 
 
Projelerde ve şartnamede belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri yüklenici tarafından 
kurulacaktır. Çalışma ve Sosyol Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Cephe 
İskeleleri” el kitabında tavsiye edilen tüm önlemlere uyulacaktır.  
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2.11. Isı ve Su İzolasyonları 
 
Isı ve su izolasyonları mutlaka, proje ve şartnamede belirtilen uygun malzemesi ile yapılacaktır. Su 
izolasyonlarında muhakkak gerekli bindirme payları yapılacak ve sızdırmazlık testi yapılacaktır, idare ve kontrol 
birimince sızdırmazlık onaylandıktan sonra bir sonraki işleme devam edilecektir. Bir sonraki imalat yapılır iken su 
izolasyonuna zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve azami itina gösterilecektir. Isı izolasyonlarında,  ısı 
köprülerini engellemek için muhakkak binili tip malzemeler kullanılacaktır. Bini yerlerinde hiçbir boşluk 
kalmayacak şekilde duvara montajı gerçekleştirilecektir. 

2.12. Kapı-Pencere İmalatları 
 
PVC ve Alüminyum doğrama, kapı ve cam imalatlarının imalatçı firma tarafından imalat projeleri hazırlanıp, idare 
ve kontrol biriminin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir. Montajı asgari teknik kurallara uyularak 
yapılacaktır. Tüm doğrama imalatlarına aksesuarları dâhildir. Tüm madeni aksam idare tarafından seçilip 
onaylandıktan sonra temin edilecektir. 

2.13. Özel İmalatlar 
 
Özel imalatlar ise Özel Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak yapılacak ve mutlaka örnek bölüm 
yapılacak, uygunluğu idare ve kontrol birimince onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir. 

2.14. Paslanmaz Çelik İmalatlar 
 
Tüm paslanmaz çelik imalatlarında AISI 304 veya muadili kalitesinde paslanmaz çelik kullanılacaktır. İdareyebir 
tutanak düzenlenerek bildirilecektir. Paslanmaz Çelik bükme imalatlarda kullanılacak kalınlık en az 2 mm olacaktır.  
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