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SUNUŞ

2005 yılında 1000 adet bastığımız ve geçtiğimiz 5 yıl içerisinde daha çok uygulamada çalışan üyeleri-
mizin en fazla ihtiyaç hissettiği ve kısa zamanda hızla tükenen bu kitabımız özellikle genç meslektaşla-
rımız için bir rehber kitap niteliği taşımaktadır.

Yeni mezun genç meslektaşlarımızın okul sonrası mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları 
en aza indirgemek, onlara mesleki güvenlerini kazandırabilmek için İMO İzmir Şubesi olarak uyguladı-
ğımız teorik ve pratik eğitimlerde bu tip yayınların önemi büyük olmaktadır.

Elinizdeki kitap, şantiyelerin zor koşullarında çalışan ve çoğu kez araştırma yapmaya bile zaman bula-
mayan, ancak, karşılaşılan sorunların çözümünde doğru ve kararlı uygulamaları hızla gerçekleştirmek 
zorunda kalan meslektaşlarımız için geniş boyutuyla destek olma niteliğini taşımaktadır.

2005 yılı baskısının tükenmesi ve son 5 yıl içinde ihale yasasında ve mevzuatta yapılan çeşitli değişikler 
de düşünülerek  “Şantiye El Kitabı”nın 2010 yeni baskısının yapılması gereklilik haline gelmişti.

Son değişiklikler gözönüne alınarak yeni bir baskının hazırlanması için Şube Yönetim Kurulumuzun 
aldığı karar yönünde, gözden geçirme, düzeltme ve ilaveleri büyük bir itina ile ele alıp, bu kitabı yeni-
den hazırlayan İnşaat Mühendisi Uğur AKYURT’a İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak teşek-
kürlerimizi sunarız.
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İMO İzmir Şubesi 42. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

Tahsin VERGİN Başkan
Ayhan EMEKLİ Sekreter Üye
A. Fuat GÜNAK Sayman
Hülya ALTUN Üye
Necati ATICI Üye
Sadık Can GİRGİN Üye
Şefika SEYHAN HAS Üye



 

Mühendis demek, mühendisliğin sembolü olan T cetvelinden daha 
düzgün insan demektir. Asla yalan söyleyip demagoji yapmaz. Yalan 
söyleyip demagoji yapanlar asla mühendislik yapamazlar.  
 
 
 
 
 
 

Mühendisin yemini 
 

Bana verilen mühendislik unvanna  

daima layk olmaya,  

onun bana sağladğ yetki ve yüklediği sorumluluğu  

bilerek, hangi şartlar altnda olursa olsun  

onlar ancak iyiye kullanmaya,  

yurduma ve insanlğa yararl olmaya,  

kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi  

alanlarda yükseltmeye  

çalşacağma namusum  

üzerine yemin ederim. 

  



Kısa Özgeçmişim, 

Temmuz 2010
İzmir

Teknik meslek dersleri resim öğretmeni olan babamın, Uşak Erkek Sanat Okulu müdürlüğü görevi ile 
geldiği Uşak ilinde 1946 yılında doğdum. Üç kardeşin en küçüğü olup yine babamın 1950 senesinde 
İzmir Mithatpaşa Sanat Enstitüsü’ne tayini ile İzmir’e yerleştik.

İlk, orta ve lise öğrenimimi sırası ile Kemal Reis İlkokulu, Karataş Orta Okulu ve İzmir Elektrik ve Radyo 
Sanat Okulu’nda tamamladım. Çocukluğumun boş kalan büyük bir kısmı babamın öğretmen olduğu 
Mithatpaşa San. Okulunun hala unutamadığım anılarla dolu olan meslek atölyelerinde geçti. Teknik 
resim ve tasarı geometri öğretmeni olan babamın bana verdiği destekle ve aynı zamanda öğretmenim 
olarak yetiştirmesiyle sanat okulunu yarış halinde olduğum arkadaşlarım arasında ikincilikle bitirdim.

Lise çıkışlı olmamamız dolayısıyla o gün ki şartlarda her okul için dört ayrı eleme sınavına tabi olarak 
sadece iki seçme hakkımız mevcuttu. Sınavların sonunda Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ile 
İstanbul Yıldız Yüksek Teknik Okulu elektrik mühendisliği bölümüne girme şansını elde ettim. Yıldız’da 
ikinci senede İzmir’e İnşaat Mühendisliği bölümüne geçiş yapıp tekrar 1. sınıftan okumaya başladım. 
1973-74 öğrenim yılında E. Ü. M. M. Y. O dan mezun oldum.

Askerlik görevini KKK Gelibolu İnş. Eml. Md. nde Malkara Garnizonu kontrol mühendisi olarak yaptım. 
İş hayatında şantiye şefi ve her türlü şantiye çalışmaları olarak KKK 1015 Ağır Bakım Fabrika inşaatı, KKK 
Afyon 500. Ana Tamir Fab. İnşaatı, İzmir Büyükşehir Belediye Binası Kaba inşaatı, Türk Amerikan Derneği 
İnşaatı, NATO Uzun Ada Akaryakıt İskele İnşaatı, Maltepe Askeri Lisesi İnşaatı, İzmir Onur Hanlar inşaatı, 
Çeşitli kooperatif, villa, apartman inşaatları, İzmir/Çeşme beş yıldızlı Grant Hotel ONTUR inşaatı işlerini 
ve çok çeşitli statik proje işlerini saymam mümkündür. Halen üç çocuk babası olup kontrollük ve bilirki-
şilik hizmetlerim devam etmektedir.

Zaman içinde Odamızın teşvik ve desteği ile birikimlerimi genç mühendislik öğrencisi veya mühendis 
arkadaşlarıma aktarmaktan mutlu olmaktayım. Bu defa değişim gösteren çeşitli konuları ve içeriklerini 
içine alan bu çalışmanın sizlere yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Genç arkadaşlara yani sizlere yatı-
rım yapmanın mutluluğunu ben ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak içimizde duyuyoruz. 

  

Saygılarımla, 
Uğur AKYURT 
İnşaat mühendisi
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1. Bölüm 

ŞANTİYE NEDİR? 
 

GİRİŞ 
 
Arkadaşlar,  

Bugün sizleri ilerde seçeceğiniz veya seçtiğiniz şantiye hayatna ilk admlarnz atmanza yardmc 
olmak için bu birlikteliğimize daha öncelerde de olduğu gibi önayak olan ve siz genç arkadaşlara 
çok önem veren İMO yönetimimize teşekkür ederiz. Bizler yaşadklarmz ve bildiklerimizi sizlere 
iletmek gibi güzel bir olaydan ve genç arkadaşlarmz devreye almaktan çok mutlu oluyoruz. 
Revize edilen müracaat kitabmzda çok şeye değinmek istiyorum.  

Hepimiz ileride sras ile belli yerlere geleceğiz. Ancak bu sralama esnasnda basamaklar 3er 5şer 
atlayarak aralarda bulunan basamak bilgilerini alglamakta zorluk çekeriz. Şantiye hayatmzdan 
önce belli bir yerden geçmemiz gerekiyor. Bunu kendi işe başlama tarihi olarak mezuniyet tarihim 
olan 1973 ü kabul ederek 2009’a kadar yani bu güne kadar geçtiğim safhalar çok ksaltarak 
açklamak istiyorum.  
 

 Yüksek okula ilk başlamak ve zorluklar.  
 Muhasebe eleman 
 Yap ressamlğ  
 Şantiyeye ilk geçiş ve çeşitli şantiyeler deneyimler 
 Proje çizimlerine mimarinin eklenmesi 
 Dekorasyon işleri 
 Diplomay almak 
 Askerlik dönemi kontrol müh.  
 Şantiye şefliği işlerim 
 Yap denetim işlerim 
 Sonuç (bol stres) 

 
İnsanlğn bugünkü çağdaş medeniyeti yakalayarak refah ve huzur içinde yaşamas için sizlere yani 
yeni yetişen genç dimağlara çok ihtiyacmz var bunu başta da belirtmiştim. Yaşam için her türlü 
çalşmalarn yaplabileceği barnma maksatl, imalata yönelik ve bunun gibi çoğaltabileceğimiz 
örneklerden oluşan her bir tasarm sizlerin olacaktr. Sizler de arkanzdan gelenlere 
devredeceksiniz.  

Bizler sramz savmş değiliz. Bildiklerimizi sizlere aktarabilmek bile bence tarif ettiğimiz refah 
yakalayabilmemizi kolaylaştracağ ve yönlenmenizi sağlayacağndan eminin.  

Bu iş sürecinde doğal olarak inişler ve çkşlar olacaktr. Çeşitli zorlamalar ile karşlaşacaksnz. 
Ancak doğru bildiğinizden asla şaşmayacağnzdan eminim. İmajn hala üzerimden atamayacağm 
çok kötü olaylarn yannda ancak işin bitiminde güzellikler ile karşlaştm. Sizler de aynen böyle 
olacağnzdan emin olabilirsiniz. Geçen 32 yldan sonra bile son şantiyemde gördüğüm olaylar 
akllara aykr olaylar ile geçti ve hala geçmekte. Mesleğinizden soğuduğum zamanlar bile oldu, 
netice 2 yl önce ciddi bir rahatszlk geçirmemdeki sebeplerden biri biraz önce belirttiğim stresten 
kaynakland. Sizleri daima stresten uzak aklc ve geniş olmanz tavsiye ederim. 
 
Uğur AKYURT  
İnşaat Mühendisi        



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi10

 

-ŞANTİYE MÜHENDİSLİĞİ KAVRAMI ; 
 

Şantiye mühendisliği kavramndan önce şantiye nedir. Bu husus belirlenmelidir. Şantiyenin ne 
olduğunu tam anlamadan yönetimi ile ilgili tam bir açklamann getirilemeyeceği görüşündeyim.  
 
- ŞANTİYENİN TARİFİ : En önemli tarifi STRES tir. Ama teknik olarak şöyle anlatabiliriz.  

İnsanlarn yaşamlarn daha iyi hale getirilmesi için, gereksinim duyduklar alt ve üst yap 
guruplarnn belli bir düzende hayata geçirilmesi için faaliyette bulunan çalşma alanlarnn 
tümüdür. Konutlar, fabrikalar gibi insan hayatndaki her tür gereksinmelerin korunmas amacyla 
yaklaşk 23000 ayr imalat kaleminden oluşan yoktan var edilen bir eserdir.  

         
- ŞANTİYEYE MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? 
Şantiyelerde genelde teknik kadrolar şöyle sralayabiliriz.  

 Proje müdürlüğü : Genel olarak büyük şantiye kuruluşlarnn vazgeçilmez parçalarndan 
biridir.  

Tamamen işin yürütülmesine yönelik proje gurubu işlerden sorumludur. Yetkileri projeler ile snrl 
ama işler de projeye dayal yürütüldüğünden etkinliği tartşlamaz.  

 Şantiye şefi  

 Şantiye mühendisleri: Şantiye şefinin sağ kollardr.  

 Büro mühendisleri: Kesin hesap, metraj işleri, hak ediş düzenleri, projeciler gibi 
sralanabilir.  

 Alt teknik elemanlar: İnşaat, makine, elektrik işleri gibi işlerin şantiyede fiilen 
yürütülmesine nezaret eden tekniker arkadaşlarmzdr.  
  
1- Personel Seçimi Şantiye İhtiyaçlar; 
İyi personel, uyumlu çalşan personel konusunda titizlikle yaklaşlmaldr. İyi personel kimdir? 
(şant. müdürü, ş. şefi, şef yardmcs, saha mühendisleri, teknisyenleri, muhasebe elemanlar, alm 
satm personeli, şantiye destek elemanlar bekçiler, aşçlar ve buna benzer elemanlar sralanabilir. 
Taşeronlar, puantörler v. s daha çoğaltmak mümkündür.  
  

Ancak EKİP,  
 

 Uyumlu Olmal 
 Deneyimli Olmal 
 Mümkünse Kendi Seçiminizi Yapabilmelisiniz 
 İşine Bağl 
 Mesaisini Saknmayan Personel Olmal 

 
2- Personel Seçimi Öncesi ve Sonras Bize Düşecek Hususlar; 
 
Kendi ekibimizi kurabilme hakkmz var m? Varsa işler oldukça kolaylaşyor. Ancak bu tür 
seçimde tüm sorumluluklar da birlikte gelmektedir. Seçimini yapacağnz personelinizde şunlar 
gözlemlemelisiniz; 
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1. ÖZGÜVEN  
2. YAPILACAK İŞİ BENİMSEMEK  
3. OLDU OLDU YOKSA KAÇARIM DENİLMEMESİ. (SONUNA KADAR GİDİLMELİ 
YOKSA TÜM OLUMSUZLUKLARI GÖĞÜSLEYECEK BİR ELEMAN OLURSUNUZ VE 
ESAS GÖREVİNİZİ YAPMAKTA ZORLUK ÇEKERSİNİZ. ) 
4. ASLA DOĞRULUKTAN VE DOĞRU BİLDİĞİNİZDEN AYRILMAYACAK ELEMAN 
SEÇMELİSİNİZ..  
 
GENEL OLARAK ; 
 

 Yanlş yönlendirmelere DİKKAT,  
 Suflör personele DİKKAT.  
 “BEN YAPTIM” diyebilecek.  
 ONURU İLE ÇALIŞACAK 

 

Personele ihtiyacnz vardr.    
 

Şimdi yoktan VAR edeceğimiz yapya ait şantiyenin hayata geçirilmesine göz atalm.  
 
A) ŞANTİYE BİNASI İÇİN KURULACAK ALANIN SEÇİMİ (İDARİ ve TEKNİK 
HUSUSLAR BİRLİKTE) değerlendirmek gerekmektedir. Şöyle ki; 
  

 İhtiyaca göre projelendirme,  
 Konteynr olabilir, katl olabilir, prefabrik olabilir, basit bir yap olabilir. İçinde WC, Çay 

ocağ…, proje odas ve akla gelen her türlü fonksiyona uygun mahaller içermelidir.  
 İş sonuna kadar yklmamal,  
 Merkezi bir yerde olmal  
 Giriş ve çkş emniyetli olmal, çats akmamal   
 Yangn önlemlerinin alnmş olmas gerekmektedir.  

 
B) ŞANTİYE EKİPMANLARININ YERLEŞMESİ 
Olaymz genelleştirmek için büyük bir şantiyemizin olduğunu varsayarak; 

 Olaya bakş açmz ayn şantiye binasn seçer gibi olmaldr.  
 Nakliye yapacak bilumum araçlar mümkünse şantiye mahalli dşnda veya şantiye alannn her 

yerinden görülebilecek bir yerde olmasnda fayda vardr. (Malzemelerin geceleri eksildiğini fark 
etmezsiniz. Kontrolsüz gece giriş –çkş yasaklanmal) 
 Beton imalat sahalar,  
 İş atölyeleri, (Tamir guruplar, marangozhane, boya, cila hane, demir atölyeleri ve işin durum 

ve özelliğine göre tüm branşlara ait atölyeler) 
 İhzarat alanlar ve kapasiteleri (kum, inşaat demiri, profilleri, çimento açk depolama sahalar 

kapal depo mahalleri gibi) 
               
Küçük alanl şantiyelerde bu zor olmasna rağmen iş srasna göre depolama yaplabilir. Malzemeler 
işin fiili durumuna uygun olarak şantiyeye getirilebilir. Bir gurup malzeme almn yapldğ yerde 
tutulabilir.  
 
C) SOSYAL TESİSLER 
 

Bunlarn dşnda en önemli konulardan olup asla önem verilmeyen bir konulardan biri de İŞÇİ 
SOSYAL TESİSLERİ'dir.  
 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi12

 

 Büyük şantiyelerde olduğu gibi küçük şantiyelerde de önemlidir. Mahalli ekipleri kullanmak 
çözümü biraz azaltabilir ama göz ard braklamaz.  
 İşçileri asla yeni yaptğnz imalatlarn içinde barndrmamalsnz. 

 
Sosyal Tesisler Nelerden Oluşmaldr? 
 
1. Banyo ihtiyaçlar için yeteri kadar duş, scak su sağlanmaldr.  

2. Tuvalet ihtiyac çok önemli olup hijyeni içeren yeteri kadar suyu olan 20-25 kişi için 1 adet 
tuvalet (wc) gereklidir.  

3. Çevre ile olan ilişkiler. Sosyal yaplardaki farkllk burada çok açk olarak önünüze çkar. 
İşçilerin topluca ve iş kyafetleri ile gidiş gelişleri çevre oturanlarn çoğu zaman rahatsz 
etmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi gerekir.  

4. Mutfak ve yemekhane ihtiyaçlar için gerekli mahallin ayrlmas gerekir. Çalşann yemeğini 
hazr bulmas iş verimini arttracaktr.  

5. Isnma ihtiyaçlar için yakt sağlanmal veya çeşitli snma araçlar kullanlmaldr. Isnmada 
elektrik enerjisinin bilinçsizce kullanlmas istenmeyen sonuçlar doğurabilir.  

6. Yerleşimde guruplaşmalara izin vermemek. Yani akrabalar, ayn şehirden olan hemşeri dediğimiz 
hususlara dikkat etmeliyiz. Çünkü böyle durumlarda hizipleşmeler başlamakta ve iş aktivitesini 
engellemektedir.  

7. Zaman zaman üniformal güçler ile iş birliği yaparak arama yapmakta yarar vardr. Tüm işçi giriş 
ve çkşlar nüfuslar ile denetlemek, savclk belgesini istemek ve tüm personeli bir liste ile 
güvenliğe bildirilmelidir.  

 
DESTEK ŞANTİYELERİ 
 
Baz kurum ve kuruluşlar bu durumun ciddiyetine sahiptirler. Büyük inşaat şantiyeleri mesela baraj, 
otel inşatlar gibi iş yapan bir çok firmann DESTEK ŞANTİYELERİ vardr. Bu şantiyeler de 
imalat şantiyeleri gibi çalşrlar. Gidiş-gelişlerin iaşe ve ibatenin, yukarda İhzarat ve depolama, 
atölyelere varncaya kadar olan her türlü destek ana şantiyenin arkasnda yer alarak verilmektedir. 
Askeri birliklerdeki lojistik ihtiyaçlar gibi bu şantiye ana şantiye ile paralel ve bir koordinasyon 
sistemi ile bir birlerline bağldrlar. İdari işletimleri de ana şantiyeye bağl olarak ana şantiye 
gibidirler.  
 
Şantiye Alanna Çkmadan Önce 
 

Şantiye alanndan önce alanda kullanlmak üzere baz teknik araç ve gereçlere de ihtiyacmz vardr. 
Bunlar neler olabilir? 
 

1. Metre, 3-5 m. lik gibi, büyük 20-30-50 m. lik şeritler gibi.  
2. Gönye 
3. Nivo veya takometre 
4. Gerekli krtasiye malzemesi 
 
ve benzer alet ve edavattr.  

Yüklenicimiz, işverenimiz bu araçlar için şantiye şefine “git bir yerden, belediyeden, idareden 
buluver, arkadaşnda yok mu?ˮ Gibi sözler ile karşlaşabilme olaslğnz fazladr. Bu tür davranş 
bozukluklarna usulünce karş çkp ihtiyaçlarn her an elimiz altnda olmasnn faydalarn 
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belirtmeliyiz. Hala bir cevap alnamyorsa yapacak bir şey de yok demektir. İşler de o kadar 
yürüyecektir.  

Bence günün birinde bu tür olumsuzluklar bizlere yani GERİ DÖNECEKTİR. Onun içidir ki 
kontrolünüz altnda tutacağnz şantiyenizde her gün hatra defteri gibi günlük tutulmaldr. Bu 
deftere her şeyi ama her şeyi yazabilmelisiniz. Düşüncelerinizi, telefon konuşmalarnz, normal 
konuşma notlarn, hesaplamalarnz, sevinç veya üzüntüler ve nedenleriyle her şeyi yazmalsnz. 

Zaman geldiğinde hak edenlere yeri gelmişken diyerek yaplanlar, size karş tutumlarn 
belgeleriniz ile kendilerine açklamanz iyi sonuçlar verecektir. 

İşe başlamadan önce her türlü alt yapmz oluşturduk. Ancak inşattaki çalşmalar srasnda en 
önemli hususlardan biri olan İŞÇİ GÜVENLİĞİ konusuna da yer vereceğiz. İnsan hayatnn değeri 
hiçbir maddi veya manevi olgularla ölçülemez. Kitabn sonunda bununla ilgili ksa bölüm size yol 
gösterecektir. Bu hususlar kitabmzn sonundaki eklerde fazlas ile bulacaksnz.  

Her türlü tedbirinize rağmen olabilecek bu tür hususlar sizleri de çok üzeceğini biliyorum. Onun 
için konunun önemini bir kere daha belirtirim. 
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2. Bölüm 

İDARİ KONULAR 
   

Her işte olduğu gibi şantiyelerin hayat geçirilmesi için bir takm idari kriterlerin göz önüne alnmas 
ile gerçekleşmektedir. Bunun en büyük nedeni, işlem mekanizmasnn hangi süzgeçlerden geçerek 
olgunlaşmasnn gerektiğinin bilinmesi olaydr. Yani bir uygulamann yaplabilmesi o uygulamaya 
ait tüm ön hazrlklarnn yaplmasna bağl olduğudur. Diğer anlamda organizasyonun eksiksiz 
yaplmas ve alternatiflerin tespiti hususlarnn tamam idari konular önemini ortaya koymaktadr.  
 

2.1 Planlama & Organizasyon & Yönetme 
İyi bir idareci ve tam bir organizasyonu şöyle tanmlayabiliriz:  

  1- Planlama 
  2- Organize Etme  
  3- Yönetme 
  4- Kontrol Etme 
 
  1. Planlama (Ana Husus ) 

 Tahminler (Gelecekte olabilecek problemler) 
 Amaçlar ( Ulaşlacak noktann tespiti açk bir şekilde belirtilmelidir. )  
 Kararlar (Alternatifler, ) 
 Programlama (Amaca ne şekilde ulaşlacak) 
 Çalşma Program 
 İşlemler ( İşin yapmndaki metotlar) 
 Bütçe (Sonuç için gerekli harcamalarn tespiti)  

 
  2.  Organize Etme  
İyi program var organize yok. Programda her şey ayan beyan gözüküyor, taşeron ekip yok, 
malzeme seçimi yanlş. Yaplacak iş teşkilatn yapsn geliştirmek, yetki ve sorumluluklar 
dağtmak, beraber çalşmay ekip halinde çalşmay sağlamaktr. Yetkinin olmadğ yerde 
sorumluluk ta olamaz.  
  
  3. Yönetme 

 Ekibi işe başlatr.  
 Uygulanacak kararlar ekiplere bildirir.  
 İletişimi sağlar 
 Çalşmalar teşvik eder, çalşanlar onure eder 
 Ekiplerin bilgi ve davranşlarn geliştirir   

 
  4. Kontrol Etme 
 

 Performanslar geliştirir 
 Raporlar alr, neticeleri kontrol eder 
 Yaplan işin standardn kontrol eder 
 Düzeltilmesi gereken standard derhal değiştirir.  
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Bunlar uyguladğnz zaman BAŞARILI BİR İDARECİ olacaksnz. Başarl bir idareciyi ksaca 
şöyle de tanmlayabiliriz: 
 

Yannda çalştrdğ ekipler ile neticeye gider. 
Her şeye rağmen şantiyenin başarsz olmas çoğu kez iş sahiplerinden de kaynaklanmaktadr. 
Buradaki önemli hususlardan birisi bahsettiğimiz ve o şantiye için asgari nitelikteki elemanlarn 
olmamasdr.  
     
2. 2 İhale Öncesi ve Sonras Ön Hazrlklar  
2. 2. 1 Proje Kontrolü: 
İhale makam tarafndan ve ihale dosyasnn eki durumundaki her türlü projeler yüklenicilere bedeli 
mukabili ihale dosyas ile birlikte verilmektedir. Ancak idare bu proje ve ihale dosyasn satn 
almadan ilgili adreste incelemenize sunmaktadr. Proje ve eklerinin çok olmas halinde ait olduğu 
dosya evrak bilgisayar ortamnda CD'ere kaytl olarak verilmektedir. Bu konuya esas olan, gerek 
anahtar teslim fiyat teklifi gerekse birim fiyat teklifi hazrlğnda yaplacak imalata en uygun fiyatn 
hazrlğ içindir. Tüm projeler ve istenilenler çok dikkatli incelenmelidir. Mimari ile statik ve diğer 
proje guruplarnn birbirleriyle uyumu gözlenmelidir. Bilhassa birim fiyat tekliflerinde karşlaşlan 
imalatlarn mahal listesi ve birim fiyat keşif listesinde bulunmayan kalemlerin o mahaldeki 
imalatlarn tamam içinde olduğu küçük dip notlar halinde dosyasna eklenmektedir. İleride böyle 
imalatlar için hak talep edilemez. Proje okumann önemi burada bir kere daha ortaya çkmaktadr. 
Yanlş değerlendirilecek bir proje okumas, gerek işin yüklenicisi gerekse mal sahiplerince önemli 
huzursuzluklara sebebiyet verecektir. Günümüzde inşaatlarn resmi inşaatlar hariç Yap Denetim 
Şirketlerince de denetleneceği düşünülse dahi bu kontrol sisteminin taraflarca da yaplmas en 
uygun olandr. Projelerin birbirleri ile olan uyumu gerektiğinde tüm proje müelliflerinin ortak 
olarak çalşmalaryla sağlanr. 29.6.2001 tarihinde yürürlüğe giren YAPI DENETİM KANUNU 5 
Ocak 2008 tarihinde de uygulama şekilleri son halini alarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla 
yürürlükteki yönetmeliklerin uygulanmasndaki aksaklklardan dolay ve uygulamalarn doğru 
yürütülmesi amacyla Bakanlk tarafndan revize edilmektedir. Bilindiği gibi tüm projeler (resmi 
kaynakl olmayan) yap denetim onayndan geçerek uygulamaya yönlendirilmektedir. Ancak proje 
üzerindeki bu kontroller yapm aşamasndaki ve srasndaki inşaatlarda revize olabileceğinden 
yeterli kalmayabilmektedir. Bu durumda kesinlikle proje müellifleri ve yap denetim sorumlular ile 
birlikte karar verilmesi zorunludur. Bu şekilde hareket edilmediği takdirde ileride geriye dönülmesi 
çok güç olan yaptrmlar ile karşlaşabilirsiniz.  
 
2. 2. 2 Keşif Kontrolü: 
Bu husus birim fiyat teklifi şeklinde hazrlanan ihale dosyalarnda vardr. Yani her bir iş kalemi için 
yüklenicinin idareden istediği birim fiyat (imalat+nakliye+her türlü yatay düşey taşmamalar, 
yüklenici genel giderleri ve kar dahil KDV hariç total rakam) yazlacağ bölüm ve iş kaleminin 
miktarnn bulunduğu bölüm ile genel tutarn bulunduğu bir keşif listesidir. Bu listedeki miktarlarn 
kontrolü de önemlidir. Şartnamelerin incelenmesinde görüleceği gibi miktar aşan ksma ödenecek 
b. fiyat tutar teklif edilen b. fiyat tutarndan az olacağ göz önünde bulundurulmaldr. Tarafnzdan 
hatal yapldğ veya idare tarafndan hatal metrajlardaki iş kalemleri için ilgili idare bu hususlarn 
reel dokümanlarn isteyebilir. İhale işlerinde uygun teklifin verilmesinde en önemli rolü metrajlar 
almaktadr. Düzgün yaplmayan eksik veya fazla metraj bilgileri ile hareket edilmesi halinde 
fiyatlandrmalar da art veya eksi yönde oluşacaktr.  
 
2. 2. 3 Yer Teslimi: 
 

Yer teslimi, çeşitli ihale şekillerinden biri ile alnmş taahhütlerin yüklenici ile işveren-idare 
arasnda sözleşmenin imzasndan sonra, işyerinin teslimi için yaplan bir işlemdir ve bir tutanakla 
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saptanr. Bu tutanağn yaplş biçimi ayrntl bir şekilde verilmiştir. Tutanak yaplrken, tüm 
tutanaklarda olduğu üzere tutanak tarihini, yani işyeri teslim tarihini belirtirken, sözleşme ve 
eklerinde bununla ilgili herhangi bir not varsa ona göre hareket edilmelidir.                     
Örnek olarak "Sözleşmenin akid tarihinden İtibaren 15 gün içinde yer teslimi yaplmaldr" gibi bir 
not var ise ve tutanak tarihi 20. güne rastlarsa sözleşmeye aykr bir durum çkabilir. Bu nedenle yer 
teslim tarihi ile birlikte inşaatn fiilen başlanmş olduğu, S. S. K. Maliye gibi kuruluşlara verilecek 
bildirimlerin bu tarihten yürürlüğe gireceği unutulmamaldr.  

Yine yap denetim firmalarnca denetlenen inşaatlarda ruhsat ile birlikte 3 gün içinde İŞ YERİ 
TESLİM TUTANAĞI’NIN mutlaka yaplmas ve dikkate alnmas gerekmektedir. Ruhsat ile 
birlikte iş yeri bildiriminin mal sahibi tarafndan SSK ya ve ilgili mercilere gerekli bildirimde 
bulunulmas gerekmektedir. Aksi takdirde iş yeri tutanağnn yaplmamas yap denetim firmasnn 
kapanma nedeni olmaktadr. Ayrca zamannda SSK, Vergi dairesi gibi kurumlara yaplmayan 
bildirimlerden dolay mal sahipleri ve yükleniciler ciddi cezalar ödemektedir.  
 

2. 2. 4 Teknik Personel Bildirimi: 
Yeni ihale yasas ile birlikte ihaleye çkarlan iş için gerekli teknik personel ve bu personelde 
aranlan kriterler ihale dosyas ve ilannda açklanmaktadr. Burada dikkat edilecek hususlar 
şunlardr.  
 

a. Anahtar kilit personel bilgileri : Diploma, iş deneyim belgesi, oda tantm belgesi, o iş 
yerinde belirtilen sürelerde halen çalştğna dair belge veya belgeler.  

            

      b.  Taahhüt olarak istenen personel bilgileri : Bu personele ait ihale üzerinde kalmas halinde 
istenen taahhüttür. Bu taahhütte bulundurulmas taahhüt edilen personelin sadece o iş yerinde 
çalşmş olmas istenmez. Ancak diğer tüm belgeler istenecektir. Baz ihale makamlar burada da 
baştan noter tasdikli belgeler isteyebilmektedir.  

İhale yasalarnda ihaleye girecek olan kurum-kuruluşlarn dşnda şahsen müracaatlarda vardr. 
Ancak şahs müracaatlarnda her kimse yüklenici olabilmektedir.  

Bundan dolay uygulama ve kontrollerde son derece bilinç dş şahslar ile karşlaşmak mümkündür. 
Böyle olan uygulamalarda gerek kontrol teşkilat gerekse o inşaatta şantiye mühendisleri zor 
zamanlar geçirebilir. Bu tür guruplarda inşaat mühendisi, mimar veya diğer teknik elemanlarn en 
büyük rakibi eğitimsiz usta veya usta guruplardr. Maalesef bu husus çoğunlukta olup gerek meslek 
odalar gerek ilgili kurumlar eğitim çalşmalarna devam etmektedir.  
 
2. 2. 5 İş Program Düzenlenmesi: 
Sözleşmenin imzasndan sonra, sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen süre içinde iş program 
düzenlenerek, idareye verilir ve diğer hususlarda olduğu gibi burada da gecikme halinde ceza 
uygulanr. Bu iş program ve programlama şekli (çubuk diyagram, CPM gibi) işe göre 
şekillendirilir. Reel bir iş programn keşif miktarlar ve bunlara ait zamanlamalar belirler. 
Programlama 2 ana husus altnda yaplmaldr.  

2. 2. 5. 1 İmalat İş Program: 
Burada dikkat edilecek en önemli husus, imalat akş grafiğini işin gerçekleşmesine en uygun 
sürelerde yatay çubuklarla düzenlemektir. Her gurup imalatn toplam miktar ve bunlara ait 
tutarlarnn aylara göre dağlm çok iyi planlanmaldr. 1. 5. 3'de çubuk şeklinde düzenlenmiş bir iş 
program görülmektedir. Bu program işin özelliğine göre geliştirmek, iş kalemlerini gruplayarak 
ihale dosyasndaki % miktarlarn göstermek de mümkündür. CPM metodu ile yaplan programlarda 
düşünülen zamanda düşünülen iş veya işlerin açkça görülmesi açsndan tercih sebebidir.  
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ÇUBUK  DİYAGRAM (İŞ PROGRAMI) 

İŞİN ADI  : 
KEŞİF BEDELİ  : 25.282.158.550 
İHALE BEDELİ   : 
İNDİRME ORANI % : 
İNŞAAT SÜRESİ : 120 gün 

SIRA 
NO 

İŞİN 
CİNSİ 2005 

  TUTARI MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

1 
KAZI 
(14.013 / 2 - 15.140 / 2) 20.839.000 20.839.000 

    

2 
KALIP VE İSKELESİ 
(21.011 - 21.054 - YOF) 3.709.346.500 1.854.673.250 

 
 

1.854.673.250   

3 
B.A. DEMİRLERİ 
(23.001 / 1 - 23.002 - 23.010) 2.411.325.000 964.530.000 

 
1.446.795.000 

   

4 
BETON  İŞLERİ 
(16.012 - 16.032 / 1 - 18.409) 4.360.982.350  4.360.982.350 

   

5 
TUĞLA  DUVAR 
(18.071 / 1 - 18.031 /2) 2.153.332.650   

 
2.153.332.650  

6 
ÇATI  İŞLERİ 
(18.251 - 24.020) 2.309.399.400   

 
2.309.399.400  

7 
DOĞRAMALAR 
(22.002 - 22.011 - 22.040 - 
22.045) 

1.902.643.800 
  

 
1.236.718.400 

 

 
665.925.400 

 

8 
SIVALAR 
(27.502 - 27.531) 1.441.160.350   

 
722.080.175 722.080.175 

 

9 
DÖŞEME  KAPLAMASI 
(26.501 /1 - 27.581) 3.082.327.000   1.541.163.500 

 
1.541.163.500 

 

10 
DUVAR  KAPLAMASI 
(26.071) 512.560.000   250.250.000 

 
 

262.310.000 

11 
BOYA - BADANA - CAM 
(25.001 - 25.049 - 25.060 - 
25.061 - 28.023) 

1.358.652.500 
   1.358.652.500 

 

12 
DIŞ  CEPHE  KAPLAMASI 
(27.558 / 2) 2.019.590.000    2.019.590.000 

 

AYLIK  ÜRETİM  TUTARI  
 

2.840.042.250   
 

 
7.662.450.600 

 

 
8.212.944.125 

 

 
6.569.721.575 

 
AY  SONU  ÜRETİM  TUTARI        25.282.158.550 2.840.042.250 10.502.492.850 18.715.436.975 25.285.158.550 

  
 
2. 2. 5. 2 İhzarat (şantiye mahallinde o iş için yaplan malzeme stoku) İş Program(imalata yönelik 
depolama ) 
Şantiye mahallinde ihzarat yaplacak malzemelerin hangi tarihler itibariyle iş yerinde 
bulundurulacağn gösteren program olup, imalat iş program paralelinde düzenlenir. Örneğin; 
Betonarme betonu imalatnn bittiği tarihten sonra B. A. Demiri ihzarat düşünülemez. Diğer bir 
husus da birim imalattaki malzeme miktarndan daha fazla İhzarat yaplamayacağ gibi hususlara 
dikkat edilmelidir. İhzarat program, o inşaatn yatrm program ile de eşleşmesine dikkat 
edilmelidir. Yani mali desteğe ihtiyac olan ihzarat kaleminin imalata geçirilebilmesi için alm 
işlerinin de bu hususa uymas gerektiğidir.  
 

2. 2. 6 Diğer bildirimler.  
 
4394 sayl ve 4395 sayl yasada belirtilen tüm taahhüt ve bildirimler açklanmştr. Bunlar çok 
dikkatle okuyup ve ne istediklerini anlayarak yanlş beyanlarda bulunulmamaldr. Kitabmzn 
EKLER bölümünde istekli firmalardan istenilen bildirim ve taahhütlere ksa açklamalar 
getirilmiştir.  

Bu bildirimler her ne kadar kanunlar ile belirlenmiş olmasna rağmen yasalarca işveren kurumlar 
tarafndan ilaveler veya çkartmalar yaplarak değiştirilebilmektedir. Ayrca bu istemler daima 
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değişen ihale uygulamalar ile değişiklik arz etmektedir. Dolaysyla bu açklamalara gerekli 
araştrma ve kontroller yaplmadan tamamen uyulmas halinde hatal sonuçlara neden olabileceğini 
de düşünmeliyiz.  
 

2.2.7  C. P. M. Program: 
 

Başl başna incelenecek bir konu olan, İngilizcedeki adyla Critical Path Method (CPM) yani kritik 
yol yöntemi, ele alnan işin parçalara bölünerek her bir parçann uygulama zamannn planlanmas 
esasna dayanr. Madde 1. 5. 3. 'de bahsedilen çubuk diyagramla planlamann yetersiz kaldğ büyük 
çaptaki yapm işlerinde başaryla kullanlmaktadr. Yöntem, sadece işlerin sralanmas ve 
sürelerinin belirlenmesinde değil, ayn zamanda işin bütüne ve ksmlarna tahsis edilecek eleman, 
ekipman, malzeme, finansman v.b. tespitinde, sorumluluklarn dağtlp takibinde de 
kullanlmaktadr. Yöntemin uygulanmasyla, işin ksmlarndan hangilerinin kritik olduğu, yani 
yapm srasnda hangi birimlerin zorlanacağ ortaya çkar. Benzer şekilde, hangi iş bölümlerinde 
rahat olunabileceği de belirlenir. Bu şekilde ksmlar arasnda kaynak kaldrmalar veya kaynak 
takviyeleri, yaplarak işin istenen zamanda bitmesi yolunda bir iyileştirmeye gidilebilir.  

Yöntemin bilgisayarlarla yaplmasndaki kolaylklar, uygulama srasnda güncelleştirmeleri de çok 
basitleştirmiş olduğundan bu yöntem sayesinde her an geçerli bir plan ve programa sahip olmak 
mümkündür. Ülkemiz gibi koşullar her an değişen bir yerde bu özellik çok önemlidir. Burada 
planlamann devam olarak yaplmasn ve plan-uygulama uyumunun sürekli olarak takibini 
istemeleri açsndan, proje yöneticilerine ek bir görev düşmektedir. Ne var ki bu yapldğ takdirde, 
yöneticiler de, kendilerine yapacaklar konusunda sürekli uyarlarda bulunan eşsiz bir yardmcya 
sahip olmaktadrlar.  

Yöntemde iki önemli unsur var. 

A) Aktivite ya da faaliyet: İşin bölümlerini gösterir. Planlamas işin çapna göre, işi ksmlara 
ayrarak faaliyetleri belirlerler. İş çok büyük olduğu takdirde, detaylar arasnda kaybolmamak için, 
faaliyet saysn snrlamak uygundur. Esasnda bilgisayar programlarnda aktivite says için bir 
snrlama, pratik olarak, yoktur. Her aktivite ile ilgili olarak bir de süre tahmini yaplmas gerekir.            
B) İlişkiler: Faaliyetler arasndaki mantksal bağlanty belirlemek için kullanlr. Bunlarn 
belirlenmesi de, işi çok iyi bildiği farz edilen planlamacnn işidir. Klasik CPM uygulamasnda 
ilişkiler bitme-başlama tarzndadr, yani bir aktivitenin başlayabilmesi için hangi aktivitenin ya da 
aktivitelerin bitmesi gerektiği belirlenecektir. Yeni tip uygulamalarda ise daha genel ilişkiler 
kullanlabilmektedir.  
 

Örnek olarak A-B-C aktivitelerinin birbirleri ile ilişkileri: 

A B C 

    
şeklinde ifade edilebilir. Bu anlatm şemas geliştirilerek düğüm noktalar ve akşn gösterildiği 
oklardan (vektör) oluşan bir şebeke ağ çkarlr. Ancak, şebekenin kurulabilmesi için aşağdaki ana 
şartlarn tamam gerçekleşmiş olmaldr. 

1. Bir faaliyetin başlamas için öncül işlerin bitirilmesi gerekir. (Kalp olmadan beton 
dökülemeyeceği gibi) 

2. Oklar, mantkl bir yolu izlemelidir. (Demir montajna girilmeden B.A. Betonuna girilmemesi 
gibi) 

3. Düğüm nokta numaralar tekrarlanmaz. 
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4. Düğüm noktalar tek ok ile birleşir. 

5. Şebekenin mutlaka bir başlangç ile bir sonu vardr. 

Şebeke kurulduktan sonra, başlangçtan bitişe doğru gidilerek faaliyetlerin erken başlama ve erken 
bitiş tarihleri saptanr. Sonra da bulunan bu iş bitimi tarihinden başa doğru gidilerek geç başlama ve 
geç bitiş tarihleri bulunur. Erken ve geç tarihler çakştğ taktirde faaliyet kritik demektir. Geç 
tarihler ile erken tarihler arasndaki fark ise bolluk olarak tabir edilen ve aktivitenin icrasnda ne 
kadar serbestlik olduğunu belirten bir değerdir.  

Aktivitelere süreden çok daha başka bilgiler verilerek ilave ve çok değerli başka bilgiler de elde 
edilebilir. Bunlar arasnda her türlü kaynağn (eleman, makine, malzeme, finansman) kullanm 
dağlmlar başta gelir. Kaynaklarn kstl olduğu durumlarda, işte olabilecek gecikmeler de bu 
şekilde bulunabilir, daha doğrusu, verilen kaynak snrlarna göre iş yeniden ve çağdaş programlarn 
tandğ olanaklarla, otomatik olarak planlanabilir. Uygulanmas ve verdiği olanaklar açsndan 
burada ksaca tantlan CPM hakknda geniş bilgiler yerli ve yabanc yaynlardan bulunabilir. Bu 
program ihale makamnn isteği üzerine kullanlr.  

Uygulanmas ve verdiği olanaklar açsndan burada ksaca tantlan CPM hakknda geniş bilgiler 
yerli ve yabanc yaynlardan bulunabilir. Bu program ihale makamnn isteği üzerine kullanlr. 
 

 
CPM (KRİTİK YOL METODU) 

İNŞAAT İMALAT İŞ PROGRAMI 
 
Not: 1.  

a. 0....13 CPM Oklar, faaliyetler aras ilişki. 
b. 1....12 Çubuk Diyagramda işin cinsi. 
c. Oklarn altndaki tarihlerle faaliyetlerin başlama ve bitişleri gösterilmiştir. 

 
Not: 2. 

CPM ve Çubuk Diyagramda, örnek hakedişdeki inşaat imalat keşfin tamam gibi kabul edilmiştir. 
 
 
2. 2. 8   2886 sayl ihale kanununa göre iş yapmak isteyen kuruluşlar 
Bu kanun yerini 4394 sayl yasaya ve değişiklik arz eden uygulamalara braktğndan bundan sonra 
bu yasay kullanacak özel kuruluşlarn dşnda bir kuruluş olmayacağn düşünmekteyim. Ancak 
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daha önceki basklarda da yer alan aşağdaki açklamalar herhangi bir şekilde karşnza çkabileceği 
düşüncesiyle olaya yabanc kalmamanz açsndan tekrarlamakta yarar görülmüştür. 3. bölümde 
uygulamadaki anahtar teslim hak ediş düzeni de ayrca açklanmştr. Bu yasa, diğer çkan yasalarn 
özünü teşkil etmektedir. Onun için ksa başlklar altnda açklanmştr.  
 
2.2.8.1   Malzeme Ocaklarnn Tespiti 
Alnan bir ihalede sözleşme ve eklerinde nakliye bedelleri sabit olarak belirtilmemiş ise nakliyeye 
esas malzemelerin (kum, çakl, mcr, tuvenan malzeme, çimento, her çeşit profil ve inşaat 
demirleri, kireç, tuğla vb. ) nakliye bedellerini almak için malzemenin alndğ yer ile şantiye 
arasndaki mesafelerin bilinmesi gerekmektedir. Rayiç cetvellerinde hangi malzemenin nereden 
temin edileceği belirtilmiştir.  

2. 2. 8. 2  Mesafe Tutanaklarnn Hazrlanmas: 
Bu husus 1. 6 maddesi ile birlikte yürütülmelidir. Yukarda bahsedildiği gibi malzeme temin yerleri 
ile şantiye aras mesafeler, her türlü yol kaplama ve meyil durumlar basit bir kroki ile 
gösterilmelidir. Ayn zamanda bu krokiye ek olarak nakliye mesafe tutanağ düzenlenmeli ve 
yaplacak her hakedişe eklenmelidir. (Hakedişten önce de bir yaz ile idarenin onayna sunulabilir.) 
Mesafe ve malzeme alm yerinde değişiklikler varsa veya ileride yeni bir malzeme nakli ihtiyaç 
göstermesi durumunda bu hususlar o iş için yeniden tekrarlanmaldr.  

 
             

 

MESAFE  TUTANAĞIDIR 

Yüklenici ........................................................................ yüklenimi altnda inşa edilecek olan ..........................TL. Keşif 
Bedelli ...................................................... inşaatn nakliyeye esas malzeme ocaklarna ........................ Plaka nolu oto ile 
gidilmiş ve ara mesafeler gerek otonun kilometresinden gerekse karayollar haritasndan faydalanlarak ölçülmüş ve aşağya 
çkarlmş olup iş bu mesafe tutanağ ........................ nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altna alnmştr. ....../Mart/2….. 

Sra Mlz. Cinsi Alndğ Yer Asfalt Yol Stabilize Yol Eğimli Yol Şant. Mesafe 

1 Kum Salihli 86 km. --- --- 86 km. 

2 Mcr Turgutlu 34 km. 2 km. 0,5 km. 36.5 km. 

3 Çimento Bat Anadolu 13 km. --- --- 13 km. 
 

                      YÜKLENİCİ                                                            İŞVEREN İDARE 
                     İMZA KAŞE                                     RESMİ MÜHÜR – İMZALAR 
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2. 2. 9 Taşma Birim Fiyat Analizleri: 
Bu analizler madde 2. 2. 8. 1 ve 2. 2. 8. 2 ile birlikte ele alnmal ve yürütülmelidir. Bayndrlk ve 
İskan Bakanlğ taşma ile ilgili şartname esaslar dahilindeki çeşitli taşmalara, ait formüller 
vastasyla fiyatlandrma yaplr. Formüller 10 km. den az mesafeler için ayr, 10 km. den fazla 
mesafeler için ayr verilmektedir. Ayrca özel taşmalar için (El arabas, hayvan srt . . . ) formüller 
de vardr. Bu hususlar tamamen formüle dayal olduğu için basit bir örnek ile anlatacağz ancak 
analizlerde yükleme, boşaltma, vagon navlun bedellerini unutmamak gerekir. Fabrika tarafndan 
yaplan yüklemeler eşit oranlara bölünerek düşülür. Yani yaplan iş yükleme + boşaltma ise ad 
geçen bedelin 1 /2 si alnr. İstif de söz konusu ise 2/3 ü analize dahil edilir. Formüllerde, neticeler 
TL/TON cinsinden olduğundan m³ olarak nakliyesi alnacak materyalin birim yoğunluğu devreye 
sokularak ton cinsine çevrilmesi işlemi dikkatten kaçmamaldr.  

 
 

  Analizin Ad  : Çimento Nakliyesi 
  Analiz Yl  : 2000 
  Alnan Yer  : Bat Anadolu Fabrikas - Şantiye 
  Şantiye Yeri  : İzmir – Çamdibi  
  Mesafe  : 13 km. 
  Formül  : F = K (0.0007 M + 0.01 ) 
                               K = 28.500.000 (Her yl rayiçlerle yaynlanr Poz No: 02.017) 
  M = 13.00 km. 
  F = (0.0007 x 13 + 0.01 ) x 28.500.000 .....................................................................  544.350 TL/TON 
  09.001/1 Yük.Boşaltma İstif 2/3 x 658.000 ............................................................  + 438.667 TL/TON 
  TOPLAM ...................................................................................................................  983.017 TL/TON 
  Müteahhit Kâr ve Genel Gideri % 25 .....................................................................  + 245.754 TL/TON 
  1 Ton Çimento Nakliye Bedeli .............................................................................    1.228.771 TL/TON 
  Yalnz (Bir milyon iki yüz yirmi sekiz bin yedi yüz yetmiş bir TL/TON) dur. 

     

YÜKLENİCİ                        DÜZENLEYEN                KONTROL EDEN 
 

ONAY 
..../..../2005 

 

 
2. 2. 10 Hafriyat Klas Tespiti: 
Yaplacak taahhüt birim fiyat esaslar dahilinde yaplyorsa ve bünyesinde kaz grubu işler varsa, bu 
kaz cinslerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü birim fiyatlar, her cins kaz için ayr ayr 
fiyatlandrlmştr. Bu tespit için, şantiye mahallinde binann temel grubunun oturacağ zeminde, 
yerine göre 1 ila 3 m. derinliğinde ve yeteri genişlikte kontrol çukurlar açlr. Arazide varsa başka 
etkenler gözlenir. Bu çukurlarda, zemin kesitleri göz ile incelenerek ne tür zemin katmanndan 
hangi yüzdelerde bulunduğu konusunda, kontrol ve yüklenici görüş birliğine varr. Ancak çok 
önemli yaplarda (Köprü ayaklar, Yüksek ve Özel Yaplar v. s. gibi) veya idarenin isteği üzerine, 
şantiye mahallinin en az 3 yerinden sondaj suretiyle alnacak örselenmemiş zemin numunelerinin 
laboratuarlarda deneye tabi tutularak zemin cins ve taşma kapasiteleri tespit edilir.  
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ÖRNEK; Klas Tespit Tutanağ 
 

 

Yüklenici ..................................... taahhüdü altnda inşa edilecek olan .................... TL. keşif 
bedelli .......................................... işine ait şantiye mahallinde açlan tetkik çukurlar aşağda 
imzalar bulunan teknik heyetimizce tetkik edilmiş ve kaz işlerine esas klaslar çkarlmş olup iş 
bu tutanak mahallinde ........ nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. ......./......./2….. 

1. Nebati Toprak..............................................................  % 10 
2. Sert Toprak ..................................................................  % 22 
3. Yumuşak ve Sert Küskülük .........................................  % 58 
4. Yumuşak Kaya ............................................................  % 10 
 

             YÜKLENİCİ                      KONTROL HEYETİ 
 

ONAY 
...../..../2…... 

 

2.2.11 Paçal Fiyat Analizi: 
Klas tespitinden sonra kazya ödenmesi gerekli tutarn, her kaz cinsi için topyekun yüzdeleri 
orannda ödenmesi işine paçal analiz denir. Dolaysyla hak edişlere tüm kaz gruplar için tek bir 
fiyat ödenir. Klasn çok değişik olduğu hallerde kullanlabilir.  
 

 

       ÖRNEK; Paçal fiyat analizi 

S.No Poz No B. FİATI (2000) KLAS % TUTARI 

1. 14012/1Yum-Sert Toprak Kaz 2. 467 10 246.750 

2. 14013/1 Kuskuluk Kazs 3. 553. 25 888.300 

3. 14015/1 Yum. Kaya Kazs 5. 445. 5 272.280 

4. 14020/1 Batak ve Balçk Kaz 5. 954.        60 3.572.940 

 1 m³  Paçal Kaz Fiyat...............................................................................    4. 980. TL/M3 tür. 

 
                                    YÜKLENİCİ                       İŞVEREN DAİRE 

 
 
2. 2. 12 Kazdan Çkan Malzemenin Dökümü ve Nakli: 
Yaplan kazlarda çkan hafriyatn kaz yaplan yerden belirli mesafeye nakli ve yeniden dolguya 
serilmesi işi birim fiyatlarn içinde olduğundan ayrca bir ödeme yaplmaz, ancak bu mesafenin 
dşna nakli gerekiyorsa idarenin yazl oluruna dayanarak taşma yaplr. Yüklenici tarafndan 
idareye yaplan yazl başvuruya göre her idare döküm yerini bildirmekle yükümlüdür. Ancak 
pratikte yüklenici gerek belediyeler, gerekse mahalli idareler ile temasa geçerek olay çabuklaştrr. 
Bu işlemlerden sonra kaz grubu nakli de nakliye esaslar dahilinde fiyatlandrlarak hakedişlere 
dahil edilir. Şehir içinde yaplacak büyük çaptaki nakliyeler için il trafik müdürlüğünden nakliye 
güzergah ve saatleri istenmelidir.  
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2. 2. 13 İlk Keşif Hazrlğ: 
İlk keşif, ihaleye çkarlacak veya imalat yaplacak yapnn bitiş maliyetini o günkü rayiçler 
çerçevesinde tespit etmek için düzenlenir. Burada dikkat edilecek husus, imalat cins ve miktarlarn 
önceden iyi bir şekilde etüt edip, metrajlar sağlkl olarak yapmaktr. Genelde birim fiyat 
cetvellerindeki sra takip edilerek sağlkl ve kalem atlamadan bir keşif grubu hazrlamak 
mümkündür. Birim fiyat cetvellerinde bulunmayan imalatlar için ihale öncesi YENİ FİYAT 
ANALİZİ hazrlayarak 1. keşif içine dahil edilmesi baz sorunlar ortadan kaldracaktr. Bununla 
ilgili basit bir binann ilk keşif ve metrajlar 3. 4 de sunulmuştur.  

2. 2. 14 Mukayeseli Keşif: 
(2. 2. 13) maddesinde her ne kadar binann bitiş maliyetinin ilk keşifle belirlendiği söylendiyse de 
genelde; fiyat artşlar, imalat safhasndaki değişiklikler, atlanmş ve metraj yaplmayarak ilk keşfe 
ilave edilmemiş imalatlar ve en önemlisi, ödeneğe göre keşif yaparak ihale açlmas gibi 
hususlardan dolay sağlkl ve gerçeklere uygun metraj olmayabilir. Yukardaki nedenlerden dolay 
hazrlanacak yeni metrajlara göre artan ve eksilen imalatlar içeren MUKAYESELİ KEŞİF sonunda 
işin gerçek bedeli bulunur. ) İlk keşfe oranlanarak işin artş yüzdesi tespit edilir ve idarenin onayna 
sunulur. Bunun dşnda anlan iş ksmlar halinde ihaleye çkarlacak ise, her ksma uygulanacak 
artş orannn tespiti açsndan da mukayeseli keşif yaplr. Bu artş oran genelde % 30 dur. 
İhalelerde bunun dşnda imalat yapmamaya azami dikkat edilmelidir. Aksi halde idare fazla 
yaplan işlerin bedelini ödemez. Ancak Bakanlar Kurulu kararna göre ödeme yaplabileceğinden bu 
gibi olaylara girilmemesi önerilir.  
 

2. 2. 15 Yeni Birim Fiyat Hazrlanmas: (Özel Analizler) 
Yaplarda imalat safhalarnda çok değişik işler ile karşlaşmak mümkündür. Öyle yeni bir imalat 
karşmza çkar ki; birim fiyat tariflerinde o imalata uygun bir fiyat bulamayz. Böyle durumlarda 
yeni bir fiyat analizi yaplr. Analizin yaplş şekli birim, fiyat analizleri ve yapm şartlar 
doğrultusundadr. Hesaplamalarda araç gereç rayiçlerinden faydalanlr. Rayiçlerde fiyat olmayan 
malzemeler için alnacak proforma fatura veya fatura, ticaret odas fiyat tasdikinden sonra analize 
dahil edilir. Analizlere geçmeden önce, o; imalattaki malzeme miktarlarn iyi saptamak gerekir. 
Bunun için imalat iyi takip etmenin dşnda o imalata yakn bir imalat veya imalatlardaki analiz 
değerleri de gözlenebilir. Aşağda bir analiz örneği verilmiştir.  
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         Örnek; YENİ BİRİM FİYAT 1 

 
ANALİZİN ADI  : SAÇ İLE B.A. KALIBI YAPILMASI 
ANALİZ YILI  : 2000 
İLGİLİ POZ   : 21.011-21.035'den faydanlarak. 
 

POZ NO TANIM BRM MİKTAR B.FİATI TUTARI 
A) MALZEME 
04.152 Kereste m³ 0.0050 131.776.000 658.880 
04.261 Saç kg 0.785 198.100 155.509 
04.292/8 Kare Profil m 0.24 398.000 95.520 
04.270 Çivi Kg 0.100 200.000 20.000 
B) İŞÇİLİK 
01.017 Dülger Ustas sa. 1.25 804.320 1.005.400 
01.018 Demirci Ustas sa. 0.25 804.320 201.080 
01.501 Düz İşçi sa. 1.50 526.400 789.600 

YEKÜN............................................ .2.925.989 
%25 Müt. Kâr ve genel giderleri.....   731.497 

 

TOPLAM (TL/M²).......................... 3.657.486 
 

TARİFİ :   Projesindeki  mahalde, 2 mm saç ve kare profillerden yaplmş elemanlarn yine 
ahşap kadron sistemi üzerine oturtularak düz yüzeyli saç b.a. kalb yaplmas için 
her türlü malzeme, alet edavat giderleri ile bunlara ait zayiatlar, iş yerinde yatay ve 
düşey taşmalar, müteahhit kâr ve genel giderleri dahil 1 m² kalp fiyat 3.657.486 
TL/m² dir. 

ÖLÇÜM : Betona değen tüm yüzeyler ölçülür. Kalp için yaplan iskeleler ait olduğu pozdan 
ayrca ödenir. 

   

DÜZENLEYEN                      KONTROL EDEN 

 

ONAY 

 
 

2. 2. 16 Uygulanacak Derinlik ve Su Zamlar: 
İnşaat mahallinde yaplan çeşitli hafriyatlar srasnda, iş güvenliği yönünden iksa yaplmas, tünel 
inşaatlarnda havalandrma vb. gibi olaylarla karşlaşmak mümkündür. Bunlarn dşnda su altnda 
çalşmalar da gerekebilir. Bu gibi durumlar için birim fiyat tarifleri ve teknik şartnamelerinde tüm 
açklama ve formüller mevcut olup, burada açklama veya örnek verilmesini gerekli görmüyoruz.  
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2. 2. 17 İşçi ve Taşeron Alacaklarnn Hak Edişlere Etkisi: 
Her hakediş hazrlanmasndan önce; yüklenicinin ... no’lu hakedişi hazrladğ Alacakllarn Kontrol 
Teşkilatna müracaat etmesi ile ilgili şantiye panosuna İLAN aslmal ve belirli bir süre tutulmaldr. 
Süre sonunda her hangi bir müracaat olup olmadğ hakknda TUTANAK tutulmaldr. Tutanaklarn 
ilgili hakedişe eklenmesi faydal olacaktr. Her şeye rağmen alacak-verecek anlaşmazlklarnn 
hukuk yoluyla kesin çözüme ulaşacaktr.  

İşveren tüm işçilerinin veya taşerona ait işçilerin SSK açsndan o iş yeri için girişlerinin zamannda 
yaplmasnn zorunlu ve yasalara uyumluluğunun bilincinde olmas gerekmektedir. İleride de 
belirteceğimiz gibi iş kazalarnn en büyük zararn kazaya uğrayan ve arkasndan ŞANTİYE ŞEFİ 
arkadaşlarmz görmektedir. Bilhassa son Yap Denetim Uygulamalarnda istenen şantiye şefi 
personeli, iş yerinde nelere maruz kalacağn bilmeden olaya girmektedirler. Halbuki iş yerlerinde 
şantiye şefi o iş yerinin gerek iş güvenliği yasalarna ve gerekse yap denetim ile olan yasalara 
aynen tabidirler. Bir iş kazas olmas halinde ise tüm hukuki cezalar (hapis ihtar vs) şantiye şefine 
ait diğer maddi cezalar ise yüklenici ve iş sahibine ait olduğunu göz ard etmemek lazmdr. Bu 
hususlar da içeren TİP TAŞERON VE ŞANTİYE ŞEFİ SÖZLEŞMESİ ‘ ni ekler ksmnda 
bulabilirsiniz.  
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3. Bölüm 

TEKNİK KONULAR 
 
 
 
3. 1 Şantiye İdare Binasnn Hazrlğ: 
Şantiye; işin yeterli, emniyetli, zamannda ve şartnamesine uygun olarak yaplmas ve işin 
mahallinde kontrol edilmesi için kurulan düzeneklerdir. Şantiye de idare binalar, ambarlar ve irtibat 
yollar işin başndan sonuna kadar kalc olacak şekilde yerleştirilmelidir. Şantiye idare binalar; 
şantiye şefi odas, kontrollük ofisi, gerektiği durumlarda toplant odas, kymetli malzeme deposu, 
wc-duş hacimleri ufak bir mutfak veya nişi ile hizmetli bekleme yerine sahip olmaldr. Bunun 
dşnda işçi yatakhane, yemekhane, sosyal tesisler, ambar ve açk depolama hacimleri vb. 
bulunmaldr. Bunlarn seçimi tamamen işin büyüklüğüne göre yüklenicinin ihtiyac doğrultusunda 
yaplmaldr.  

3. 2 Günlük Şantiye Raporlar: 
Şantiye mahallinde yaplan tüm imalatlarn ve gelen giden malzemelerin, hava ve işçi durumlarnn 
kaydedildiği bir defterdir. Bu deftere yukarda sözü edilen her türlü aktivite günü gününe kontrollük 
ile yüklenici veya vekili tarafndan kaydedilmelidir. Dolaysyla, ileride kesin hesap veya hak 
edişlerde karşlaşlacak sorunlar ortadan kalkmş olacaktr. Genelde çift nüsha yaplan bu rapor 
önemsiz gibi gözükmesine rağmen uygulandğnda son derece yararl olmaktadr. Ayrca her tür 
yap denetim ile çakşan şantiyelerde bu defter yasal olarak zorunlu olup denetim firmasn ile 
karşlkl olarak tutulup imza altna alnmaldr.  

3. 3 Röleve Defteri: 
Şantiye mahallinde yaplan ve sonradan veya tekrar edilerek yaplmamas istenen işlerin ölçümleri, 
o işle ilgili bir takm notlarn kaydedildiği bir çeşit hatrlatma tutanaklardr. Tutulmasnda bir 
mecburiyet yoktur. Ancak 3.2 maddesindeki gibi bu hususa da önem verildiğinde ileride 
düşülebilecek hatalarn giderilebilmesi ve hatrlanmas ile imalatlarn atlanmamas sağlanacaktr.  

3. 4 Ataşman Defteri Düzenlenmesi: 
İmalatlar safhasnda projelerinde bulunmayan ancak fennen ve teknik olarak yaplmas gerekli olan 
hususlarn, mahallinde yaplan ölçümlerin kaydedildiği bir defterdir. Bu defter idarenin kontrollük 
makamnca ve yüklenici ile birlikte istem üzerine çift veya üç nüsha olarak mahallinde karşlkl 
imza altna alnarak tutulur. Her ataşman birbirini takip eden numara ve tarihler konularak ileride 
düzenlenecek ara hak edişlere ve kesin hesaba dahil edilir.  
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İNŞAATIN AİT RAPOR                        TARİH:. . . . . . . . . . . .  
 

Tarih  Çalşan Usta  
   
Çalşlan gün   Gelen Çimento  
Kalan Gün  Gelen Kum  
Çalşma Durumu  Gelen Çakl  

ŞANTİYE RAPOR DEFTERİ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İNŞAATI 

Hava Durumu  S.   Gelen  
        Ö.  Gelen  

Başlanan İş: 
 
 
Devam Eden İş: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biten İş: 
 
 
 
Yarn İçin Yaplacaklar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YAPI DENETİM ŞANTİYE ŞEFİ&MAL 

SAHİBİ 
KONTROL 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

İŞLERİ MÜDÜRÜ 

AİT OLDUĞU İNŞAAT KISMI:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MÜTEAHHİT     :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  

SAYFA NO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

İŞİN CİNSİ HESAPLAR EN AZ EN ÇOK 

 ADET BOYU ENİ YÜK.    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

NOT: 

 

 

 

MÜTEAHHİT KONTROL 
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3. 5 Şantiye Protokol Defteri: 
Kontrollük ve yüklenici ile birlikte şantiyeyi ilgilendiren tüm işler hakknda çeşitli kararlarn 
alndğ, yazl talimatlarn bulunduğu çift nüsha olarak düzenlenmiş bir defter olup, ilerideki 
anlaşmazlklarn çözümüne yardmc olmak amacyla tutulmas gerekli bir defterdir.  

 

3. 6 İnşaat İmalat Safhasna Geçiş 
 

3. 6. 1 Aplikasyon ve Röperleme: 
İnşaat mahallinde yaplacak yapnn köşe noktalar, belediye ve tapu dairelerinden alnacak 
aplikasyon krokileri doğrultusunda araziye aplike edilmelidir. Bu işlem arazide mevcut poligon 
noktalar ve iki poligon arasndaki admlardan faydalanarak yaplr. Bu hususlarn ayrntl bir 
biçimde anlatlmasna gerek görülmemiştir. Arazide yaplacak çeşitli ölçme metotlar topografya 
notlarndan elde edilebilir. Ancak eğimli bir arazide aplikasyon yaplrken yatayda ölçmelerin 
yaplacağna da dikkat edilmelidir. Yaplarn araziye tatbiki yapldktan sonra, mümkünse en az üç 
köşe ile arazide sabit bir noktaya bağlanmas veya tarafmzdan tesis edilecek herhangi bir röper 
noktasna bağlanmas uygundur. Çünkü yaplacak hafriyat ile bu noktalarn (yap köşelerinin) 
kaybolmas mümkündür. Günümüz teknolojisinde bu husus harita mühendisleri tarafndan mevcut 
arazi veya arsann ulusal koordinat sistemleri bilgisayarl elektronik takeometreler ile %100 
doğrulukta aplikasyon yaplmakta, mevcut yaplar ayn yöntemler ile plan ve projelere 
aktarlmaktadr. Uygulamalarda en büyük hata aplikasyon ile başlamaktadr. Bilinçsizce yaplan 
uygulamalarda projeniz uygulama alanna çok yanlş bir şekilde oturmakta ve düzeltilmesi oldukça 
zor anlar yaşamaktasnz. Her ne kadar koordinatlar ile de çalşlsa bu koordinatlarn yanlş 
aktarlmas da ayn sonuçlara sebebiyet verecektir. Bunun için kazdan önce ve kazdan sonra hiçbir 
imalata geçmeden köşe noktalarnz aplike edip proje kriterleri ile, yap yaklaşm mesafelerini 
mutlaka kontrol altna alnmas gerekir. Görülüyor ki bu husus şantiyede imalatlara başlamadan 
önce yaplmas gereken en önemli husus olarak karşmza çkmaktadr. Durumu özetlersek 

Aplikasyona başlamadan önce ; 
 
1. Mimari ile betonarme ve tesisat gurubu projelerin uyumlu olmas gerekmektedir.  
2. Bu tür uyumsuzluklar proje gurubuna ve kontrollüğe hiç vakit kaybetmeden bildirilmelidir. 

Ufak tefek şeyleri kendi inisiyatifiniz ile halletseniz bile bu bildirimi muhakkak yapn. Çünkü 
ilerde yaptğnz bu değişiklikten dolay başka bir uyumsuzluktan sorumlu tutulabilirsiniz.  

3. Aplikasyon srasnda kullanacağnz her türlü alet, edevatmz çalşma mahalline götürmeliyiz. 
Bunlar neler olabilir? Kot verme aletleri yani Nivo takeometre gibi, ip, çivi, çekiç, şakul, gönye, 
yeteri kadar 5x10 kereste, kireç tozu, varsa krmz yağlboya vs.  

4. Tam teçhizatl olamazsak 3 adet aks için akşama kadar uğraşr ve vakit kaybederiz. Zamann 
maliyeti ise daha büyük bir maliyettir. Hatta bu çalşmalarn büro ortamnda ne yapacağnz 
planlayarak işe başlamanz daha da iyidir.  

5. Yanmzda ölçü ve anlayşna güvendiğimiz çok iyi bir tekniker ve usta gibi yardmc elemanlar 
hazr etmeliyiz. Bu personel ile aplikasyon öncesi ön çalşma yapmalyz. 

6. Birbirine belli aç ile bakan bloklarn aplikasyonunda ilk başlama yeriniz açnn başladğ 
köşenin aks sisteminizdeki o noktann koordinatlardr. Bu köşe sahadaki yaptğnz bina 
aplikasyonu için çok önemlidir.  

 
Örnek olarak, yanlş açlandrma ile aplikasyon sonucunda şunlar olacaktr. 

 

a. Bina istenenin dşnda bir alana oturur.  
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b. Farkna varmadan dik köşeler yerine açl köşelerden oluşan paralel kenar bir yapya sahip 
olursunuz.        

c. Yanlş açlar iki blok arasndaki proje mesafelerinin dşna çkacak ve hele bu arada başka 
bir yap bölümü varsa kesinlikle yerine oturmayacaktr.  

d. Dolaysyla ilerde düzeltilmesi mümkün olmayan olaylar meydana gelecektir.  
 

İşte o zaman gerçek sorumlu biz olacağz. Bu aplikasyonu kendi elemanlarmz yapsa dahi son 
kontrol sizin olmaldr. Netice olarak her türlü şantiye arazi çalşmalarna ve sistemlerin oturtulmas 
için APLİKASYON ile başlamaktadr. Dolaysyla ; 

 
- Aplikasyonu röperleyin. Köşeler kaybolmasn. Çünkü arkadan kaz işleri gelmektedir. Bu 

konuda makine ve operatörlerinin ilginç uygulamalar ile karşlaşacaksnz. Kaz kot ve akslarn 
yok edeceklerdir. Kendinizi emniyete aln. Birkaç kereden sonra işlerin düzeldiğini 
gözleyeceksiniz.  

 
3. 6. 2 Kaz  
Kazlar bildiğiniz gibi makine ve el ile yaplan ve her iki durumun birlikte olduğu şekilde 
uygulanmaktadr.  

İşte burada İŞ GÜVENLİĞİ’NE DİKKAT edilmelidir. Yklmalar. çökmelere karş tedbirler 
alnmaldr.  

İyi bir kaz yapabilmek için,  
1. Kaz ekip ve ekipmann iyi belirlemek lazm 
2. Kaz kotlarn tekrar tekrar kontrol etmeliyiz.  
3. Kaz başnda mutlaka ilgili teknik eleman bulundurmal ve kaz dip kotlarn aletle kontrol 

altnda tutmalyz.            
4. İş makinelerinin iyi operatörler ile iyi kullanlmasn sağlamalyz. Aksi halde ufack bir 

arza işimizi etkiler. Operatörlerin davranş ile özellikle makineye  yaptrlacak arzalar için sakin 
olarak operatörü ikaz edin. Olaya  yaknlğnzn hissedilmesini sağlayn.  

5. Kazdan çkan malzemenin döküm yerini tayin edin.  
6. Döküme giden kamyoncular iyi takip edin.  

Bu arada şantiyede diğer hazrlklar sürdürülmektedir. Kalpçlar projelerine göre kalp kanatlar vs 
hazrlyorlar, Demircilere demir projeleri verilmiş hatta demir kesimleri hazrlanarak verilmiştir.  
Bu guruplarn çok iyi denetlenmesi gerekmektedir.  

 
Şantiyede en büyük zayiatlar kalplk kereste ve inşaat demirlerinin yanlş kesiminden doğmaktadr. 
İşin sonunda demiriniz noksan, kalp tahtalarnz yetersiz kalabilir.  
Kaz gurubundan sonra akslar oturtacağmz ve üzerinde gerekli ölçüleri yapacağmz TELORA 
çaklr ve akslar yerleştirilir.  
 

- Temel gurubu elemanlarn zemine aplikesi yaplr.  
- Temel alt temizlik betonlar dökülür.  
- İlk önce basit çtalar ile kolonlar yere oturtulursa iş çok kolaylaşr.  
- Proje kriterlerine uygun su izolasyonu yaplr. Üzerine tekrar koruma betonu dökülür.  
- Kalplar koymadan demir montajna geçilebiliyorsa demir montajna geçebiliriz. Veya temel 
dş kalplar proje ölçüleri ve kriterleri doğrultusunda uygulamalar yaplr.  
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3. 6. 3 Çeşitli Kaz Şekilleri: 
Genelde kazlar uygulama şekline göre iki şekilde yaplr: 
a) El ile yaplan kazlar.  
b) Makine ile yaplan kazlar.  
Bu iki grup da kendi aralarnda kollara ayrlr. Bayndrlk ve iskan Bakanlğ B. Fiyat tariflerinde 
bunlar bulmak mümkündür. Yaplan kazlar her iki grup için uygulandğ alandaki arazi kotlarna 
göre de ikiye ayrlr.  

1. SERBEST KAZILAR  
Serbest kazlar Arazinin kaz yaplacak bölümünün en düşük kotuna göre yaplan tesviye kazsdr 

2. DERİN KAZILAR 
2. a. Dar Derin Kazlar 
2. b. Geniş Derin Kazlar 
2. c. Özel Kazlar şeklinde ayrlmştr. (5. 8. Kaz İşleri Genel Teknik Şartnamesine bak. ) 
 

Dar Derin Kaz: Genişliği 1. 00 mt. den daha dar olan temel vb. gibi serbest kaz altndaki 
kazlardr. Birim fiyat tarifleri ve ekleri incelendiğinde her cins zemin (klas) ile ilgili fiyatlar 
bulunabilir.  
            

Bu hafriyatlarn dşnda kaya hafriyatlar için patlayc madde kullanlmas vb. durumlara göre 
fiyatlar vardr. Hafriyat işlerinin ölçümü m³ cinsinden olup kazlan hacmin hesab yaplr. Bir 
metraj grubu kaz alannn plankotesi (kotlu kroki) yapldktan sonra, kaz alan dip kotlar 
çkarlarak beher kesit için ayr ayr ve her kotlu noktada elde edilen kaz kesitlerine göre bulunur. 
Tüm bu kaz işleri tarifleri B. Fiyatlarda vardr.  
Geniş Derin Kaz: Genişliği 1. 00 m. den fazla olan kazlardr.  
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Serbest Kaz Hacim Hesab 
 

Kesit  
No 

FS  
(M²) 

ARA MESAFE 
(m.) 

V KAZI 
 (M³) 

1 22.00   1/2 x 22.00 x 3 
2 24.65 3 1/2 x 24.65 x 5 
3 1.45 2 1/2 x 1.45 x 2 

TOPLAM .........................................................96.075 M³ 
 
Geniş Derin Kaz Hacim Hesab 
 

Kesit  
No 

FS  
(M²) 

ARA MESAFE 
(m.) 

V KAZI 
 (M³) 

1 10.00   1/2 x 10.00 x 3 = 15.000 
2 13.00 3 1/2 x 13.00 x 5 = 32.500 
3 14.00 2 1/2 x 14.00 x 2 = 14.000 

TOPLAM.................................................................... 61.500 M³ 
 
 

 
 
Fd3 

 
Fd2 
 
 
Fd1 
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Örnek Kaz Profilleri ve Hesaplamalar.  
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3. 6. 4 Yaplarda Gerekli İksalar: 
İksalar hafriyat srasnda çok derine inilmesi, kanal vs. gibi imalatlarda hafriyat içersinde 
çalşlabilmesi vb. için ve zemin cinsinin akşkan olmas nedeniyle zeminin tutulmas ve emniyeti 
açsndan alnan bir dizi önlem olup birim fiyat tariflerinde açk olarak anlatlmştr. Ahşap veya 
çelik dikmeler ile levhalardan oluşmuş elemanlar ile gerekli iksa işlemleri tamamlanr. Bu tür 
imalatlarn hakedişlere dahil edilebilmeleri, idare ile yüklenici firmann birlikte yapacaklar bir 
tutanak ile mümkündür.  

3. 6. 5 Betonarme Kalp İşleri: 
Kalp bina konstrüksiyonunda konstrüksiyonu oluşturan her bir betonarme elemann 
oluşturulmasn sağlayan ve içine betonarme betonunun dökülüp şekil almasna yarayan ahşap veya 
çelik materyallerden oluşan sistemdir.  

Kalp işleri, genelde ahşap ve çelik olarak ayrlr. Ahşap kalplar; yine ahşap dikmeler üstüne 
yaplan zgara sisteminin ahşap ile kaplanmasyla yaplr; birleşim elemanlar çividir. İyi bir ahşap 
kalbn imaline projeler iyi irdelenerek başlanmaldr. Aksi halde kalp montaj zayiatnn fazlalğ 
ekonomiyi olumsuz yönde etkiler. Kalp notlar projelerine uygun olmaldr. Köşelerde kalp 
sökümü esnasnda betonun krlmamas için üçgen çta ile donatlabilir . İyi bir kalp su içmeyen 
çral keresteden olur. Günümüzde artk playwood denilen bir nevi yüzeyi suya dayankl film kapl 
kontrplak levhalar kullanlmakta olup çok iyi neticeler alnmaktadr. Yeni kalplarn betonun 
suyunu emmemesi için özel yağlar ile yağlanmas gerekir. Kalplarn dikme grubu ve dş 
kanatlarnn takviyesinin iyi yaplmas lazmdr.  

Çelik kalplar ise, sistem olarak ahşap kalplar gibidir. Çeşitli firmalarn çeşitli detaylar ile üretimi 
mevcuttur. Çelik kalplar, kuruluş maliyeti ahşap kalplara göre daha fazla olmasna rağmen 
kullanm süresinin uzun olmasndan dolay tercih edilebilir. Ayn zamanda montaj da ahşaba göre 
daha çabuk olur.  

Bu kalplarn dşnda özel kalp sistemleri de mevcuttur. Baz yüksek yaplarda, duvar-döşeme 
sistemi birlikte Betonarme olarak projelendirilmiş olup, bu tür yaplarda altta dikme grubu olmayan 
ve bu panellerden oluşmuş bir tür (çelik) kalp uygulanr. Bu sisteme tünel kalp sistemi denir. Kalp 
bekleme süresi az olduğundan yüksek yaplarda tercih edilir. Tüm kalp işlerinde, kalp grubu 
betona değen yüzler, hesaplanarak m² cinsinden hakedişlere ilave edilir.  

Ayrca kalb taşyan iskele grubu da yaplan iskelenin hacmi şeklinde hesaplanr. Betonun altndan 
iskelenin mesnetlendiği nokta arasndaki yükseklik, iskele ölçüsü olup, içindeki kolon kiriş vb. 
eleman hacimleri bundan düşülmez. Kalplarn bakm, her betonlama sonras frça vb. ile 
temizlemek ve özel kalp yağlar ile yağlanmak suretiyle yaplr.  
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KONVANSİYONEL KALIP VE İSKELESİ 

 

 

AHŞAP KLASİK KOLON KALIBI 
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Kalp Plan Örneği 
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3.6.6 Betonarme Demir ve Hazrlklar: 

 İşe başlamadan önce o iş için betonarme karkas sisteminin neresinde ne miktar demir var 
bilmeliyiz 
 Demir kesim cetvellerini ofis ortamnda hazrlayp demir taşeronuna verilmelidir.  
 Zayiatn min. olmas için demir boylar ayarlanmaldr.  
 Demirler birbirleri ile montaj esnasnda bağ teli ile bağlanmaldr.  
 Mümkünse şantiye mahallinde imalata yakn demirlerin konulacaklar elemanlarn ismine 

göre istif edilmelidir.  
 Pasl demirlerin durumu, frçalamaya kalkmayn 
 Uygun mukavemetteki (Çekme dayanm ve önemli yerlerde kimyasal analizi yaplarak 

kontrol edilmiş)demir kullanlmal 
 Montajda dikkat edilecek hususlar:  
- Ek yerleri şaşrtmas, pas paylarnn korunmas, homojen yerleşim, vibrasyona izin vermeli 
- Etriye sklaştrlmas gibi hem statik hem yapsal straktürü etkileyen elemanlara dikkat 

 edilmelidir. Projeye uygunluğunun dikkat edilmelidir.  
- Temelde topraklama sistemi muhakkak yaplmaldr 

Betonarme demirleri projesinde mevcut ölçüler ve adetlere göre şantiye mahallinde bükülür ve 
hangi elemana ait olduklar üzerine bir işaret ile belirtilerek istiflenir. Büküm esnasnda bilhassa, 
nervürlü gruplarda demirin krlmamas için bükümü yapan kimse daha yavaş ve itina ile hareket 
etmelidir. Hazrlğ biten demirler kalp üzerine alnarak yine projesinde belirtilen mahallere ilk 
önce kirişler monte edilerek yerine indirilir. Tüm kiriş elemanlar (etriye üst ve alt demir-piliye 
gibi) birbirlerine bağ teli ile sk olarak bağlanr. Bunun dşnda bağ gerektirmeyen kafes haline 
getirilmiş kiriş-etriye grubu da fabrikasyon olarak imal ettirilebilir. Daha sonra döşeme donatlar ve 
bilahare tüm şapolar yerleştirilir. Kiriş şapolarnn aradan beton geçecek şekilde yerleştirilmesinde 
yarar vardr. Çok sk şapo mesnet donats olmas halinde proje müellifi ile de görüşülerek ikinci 
sra olarak yaplabilir. Pratikte en çok rastlanan husus, gerekli pas paylarnn verilmemesi ve 
bilhassa konsol bölgelerinde ve kiriş üstlerindeki geçişlerde döşeme demirlerinin baslmasdr. 
Bunun sonucu döşeme ve kiriş boyunca çatlaklar ve konsollarn sarkmas gözlenir. Halbuki basit bir 
önlem olarak söz konusu yerlere parça demirlerden birer sehpa yaplmas, bu istenmeyen hususlar 
ortadan kaldrr. Ayn şekilde kirişlerde de basit beton küpler (2 x 2 x 2 cm ebadnda) imal edilip 
kiriş içine konulabilir. Pas paylar için her çapa uygun çeşitli plastik apareyler vardr. Bunlarn 
kullanlmas kolay olduğu gibi uygulamada iyi sonuçlar vermektedir.  
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Örnek Temel Plan 
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TEMEL İŞLERİ VE TOPRAKLAMA UYGULAMALARI 
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Örnek Kat Donat Plan 
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3. 6. 7 Betonarme Betonunun Şantiyede Hazrlanmas ve Korunmas: BETON DÖKÜMÜ 

Önemli hususlardan biri de döküm işleri ve şartlardr. Yapm srasna göre şu önlemlere dikkat 
etmeliyiz.  

 

- m3 hesabnn iyi yaplmas 
- Beton dökümünden önce kalp sulama işi, (scak havalarda ve saç kalplarda önem taşr) 
- Kalbn son kontrolü 
- Demirlerin son kontrolü 
- Geçiş delikleri 
- Elektrik tesisat işleri 
- Beton pompaj ve yeri 
- Yaz, kş hava şartlar 
- Beton dökümündeki süreklilik 
- Özel yaplarda beton dökme (havuz, su depolar gibi) 
- Gerekli katk maddelerinin ilavesi (akşkan, çabuk priz yapc, su geçirimsiz vs) fabrikada 

üretimi yapan firmann yetkili biriminin ve yap denetiminin onay ile.  
 

BETONUN KORUNMASI 
 
      - Su kürü.  
      - Scaktan-soğuktan koruma 
      - Taze beton üzerinde işe başlama 
      - Kalp alma süreleri 

     a. Normal döşeme ve elemanlar 
           b. Özellikli betonarme imalatla (köprü; masif döşemeler; brüt betonlar gibi) 

Şantiye şartlarnda en çok karşlaşlan vazgeçilmez bir imalattr. Betonarme betonu mutlak surette 
kontrol ve denetim altnda ve beton santralleri araclğ ile hazrlanmaldr. Konuyla ilgili standart, 
yönetmelik ve şartnamelere titizlikle uyulmas sağlanmaldr. Unutulmamaldr ki konu, 
yaşadğmz deprem felaketlerinin de gösterdiği gibi doğrudan insan yaşamyla ilgilidir.  

1. Beton dökümünden önce beton kalitesine göre krma taş-kum veya ykanmş çakl-kum 
numuneleri, araştrma laboratuarlarna istenilen miktarda götürülerek hangi malzemeden ne miktar 
(hacmen veya ağrlk olarak) kullanlmas gerektiği tespit edilir. Su oran belirlenir. Şu hususlara 
dikkat edilmelidir. Bu husus tüm beton imalatç firmalar tarafndan titizlikle takip edilmektedir.  

2. Betonun örselenmeden döküm yerine taşnmas 

3. Betonun yerinde skştrlmas ve vibrasyonu 
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4. Betonun dökümü bittikten sonra korunmas (donmamas, yüksek s altnda çatlamamas, 
sulanmas gibi) 

1. ve 2. maddelerin yukarda açklamas ksaca yaplmştr. 3. sradaki karşm süresi çok önemlidir. 
Yeterince karşmamş beton dayanmn yeterince almayacaktr. Mikserler ile yaplan nakliyelerde 
uzun süreli karşm ise betonun ayrşmasna ve dolaysyla dayanmn düşmesine neden olacaktr. 
Yerine dökülen beton, vibratörler ile veya daha özel durumlarda kalplara titreşim veren vibrasyon 
sistemleri ile skştrlr. Vibratör beton içine normal bir hzla yavaşça ve 40-50 cm. aralar ile sokup 
çkartlr. Vibratörün titreşimi yapan kafa ksm betonun içine en fazla kendi boyunca sokulabilir.  

Betona daha fazla daldrlmas halinde vibrasyon etkisini kaybedecektir. Çok uzun süreli vibrasyon 
ise betonu ayrştracağndan bu hususa azami dikkat gösterilmelidir. Dökümden sonra, mevsim 
şartlar göz önüne alnarak en az 3-5 gün beton sulanmaldr. Çok scak havalarda sulama işlemi 
beton üzerine serilmiş özel malzeme veya çuval parçalarn devaml slak tutmak sureti ile yaplrsa 
daha iyi olur.  
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Çok soğukta don olma tehlikesi mevcut ise, beton imalat srasnda, çabuk piriz alc katk 
malzemeleri veya beton içindeki suyun donmamas için gerekli maddelerin karşma ilave 
edilmelidir. Bunun dşnda betonun üzerine talaş, naylon vb. gibi dş etkilerden koruyucu 
malzemeler serilmelidir. Yeni çkan ve uygulamaya konulan yasaya göre her gurup betonarme 
elmandan döküm srasnda herhangi bir zamanda en az 3 beton numunesi (silindirik veya küp) 
alnr. Numune örselenmeden laboratuarlara götürülür. 7 veya 28 günlük beton numuneler 
laboratuarlarda krlarak durum bir rapor ile gerekli müracaat makamna bildirilir. Bu konu yap 
denetim firmalarnca mutlaka takip edilmelidir. Numune alnamayan yap elemannda karot deneyi 
için numune alnmas mecburidir. Ancak beton dökümünden önce yap denetim firmasna döküm 
zamann bildirmek mal sahibi ve vekili yerindeki şantiye şefine aittir.  

Beton dökümü ile ilgili ana bilgiler yukarda olduğu gibidir, ancak bu konu kendi başna araştrma 
ve geliştirmeye ihtiyaç göstermekte olup ş. şefliğince gerekenlerin yaplmas lazmdr.  

3. 6. 8 Çeşitli İş İskeleleri: 

Adndan da anlaşlacağ gibi normal şartlarda bir insann ayakta ulaşamayacağ her türlü imalat için 
kullanlan yükseklik yaratc yardmc bir inşaat grubudur. Çeşitli firmalarca çelik konstrüksiyon 
olarak ve portatif hazrlanabildiği gibi eldeki ahşap dikmelerden (10 x 10) ve bağlantlarndan 
oluşur (5 x 10). Yukardan asma iskeleler de kullanlabilir. İş iskelelerinde her türlü emniyet tedbiri 
alnmaldr. Emniyet kemeri takmadan iş iskelesine çklmamaldr.  

Örneğin; 

- İskele yürüme yerlerinin başlar sabitlenmelidir.  

- Yürüme yerlerinin dşa gelen ksmlarnda emniyet korkuluklar oluşturulmaldr.  

- Tüm iskeleyi taşyan zemin, düz ve sağlam olmaldr.  

- İskele dşa devrilmelere karş payandalar ile takviye edilmelidir.  

- İskele, ana bina ile irtibatlandrlarak stabilitesi sağlanmaldr.  

- Metal iskeleler muhakkak toprak hatt ile teçhiz edilmelidir.  

Birim fiyat teklifi ile verilen işlerde iskele bedeli fiyata dahil edilmemişse birim fiyatlara duvar ve 
tavan iş iskelesi olarak iki grupta toplayabiliriz. Duvar iş iskeleleri m² cinsinden olup kurulan 
yüzeyin tamam ölçülür. Tavan iş iskeleleri ise kurulduğu hacim olarak ölçülür. Ayn mahalde 
iskele bedeli bir defa olmak üzere tüm işler için ödenir. Dşta yaplan iş iskeleleri, birim fiyatlarda 
yükseklik durumlarna göre kademelendirilmiş olup hakedişlere ilave ederken bu hususa dikkat 
edilmelidir.  

3. 6. 9 Çeşitli Duvar İmalatlar: 
Duvarlar, yğma ve bölme duvarlar ile ayn gruplarda, dolu, delikli, pres tuğla, blok tuğla vb. 
olarak ayrlr. Hakedişlere ilave ederken hangi gruba uygun olduğunu tespit ederek ölçüm ve 
metrajlarn yapmalyz. Yğma tür duvarlarn dşndaki imalatlar çimento-kireç harcyla örülür. 
Örme srasnda yatay ve düşey düzgünlüğe, köşelerde kilitlenme için gerekenin yaplmasna azami 
dikkat gösterilmelidir. Duvar köşelerine, kap, pencere, gelen yerlere mastar veya düşey ipler 
gererek bu husus sağlanabilir. Gittikçe yaylan ve düzgün bir yüzey ve s izolasyonu oluşturan gaz 
beton ve prefabrike alç pano duvar elemanlar da mevcuttur. Bu tür özel imalatlarn, kendi tantm 
kitapçklarnda gerekli teknik ayrntlar vardr. Firmann teknik elemanlarndan da bilgi almak 
mümkündür. Son çkan s yönetmeliklerinde belirtilen dş duvarlardaki s yaltm günümüzde son 
derece gerekli olduğu ve geç kalnmş bir uygulama olduğunu belirtmemizde fayda umuyorum.  
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3. 6. 10 Sva İşleri:  
 

Svadan önce yaplacak imalatlar şunlardr.  
 

- Elektrik  
- Tesisat 
- Kör Kasalar 

 

Svalar binalarn iç ve dşnda, üzerine son kat kaplama malzemesi gelen, çimento-kum-kireç 
karşm ile hazrlanmş ve yerine tatbik edilmiş inşaat gruplardr. Birim fiyatlarda çeşitli tip ve 
fonksiyona uygun olanlar mevcuttur.  

Hakkedişlere ilave edilirken imalata uygun olan pozu seçilmelidir. Tüm sva işlerinde svann 
yüzeyi m² cinsinden hesaplanarak hakkedişlere ilave edilir.  

Svann iyi olmas alt duvar tabakasnn düzgün olmasna bağldr. İlk kat kaba sva yaplmadan 
düşeyde ve svann kalnlğnda anolar oluşturulur. Bu anolarn ipinde ve şakülünde olmas en pratik 
çözümdür. Svalarda kullanlan harçlarn karşm oranlar; her ne kadar ait olduklar analizlerde 
bulunuyorsa da pratikte, işleme kolaylğ açsndan karşmdaki kirecin (sönmüş) oran arttrlmakta, 
bu da sva yüzeyinde çatlaklara neden olmaktadr. Daha sonra bu çatlaklar kapatmak için ikinci bir 
işçilik yaplmas ve akrilik esasl malzeme kullanlmas maliyeti arttrmaktadr. Sva içinde 
kullanlan kumdaki mil vb. de ayn sonuçlar doğurmaktadr.  

Yaz mevsiminde svanacak yüzeylerin ve yaplan svalarn zaman zaman sulanmas gerekir. 
Böylece aşr scaktan meydana gelebilecek çatlamalara engel olunabilir. Ayn şekilde gaz beton 
üzerine yaplacak svadan önce sulama yaplmaldr. Daha sonra serpme tabir edilen sulu ve grenli 
bir tabaka gaz beton üzerinde oluşturulur. Aksi takdirde su emici olan gaz beton svann suyunu 
derhal emeceğinden yaplan svada dökülmelere neden olur. Svadan önce sva altnda kalan 
elektrik, boru fersi ve su borusu fersi gibi imalatlarn yaplmas lazmdr. Bu yaplmadğ taktirde 
svalarda istenmeyen bozulmalar ve tamiratlar olacaktr. Dş svalar dş etkenlere maruz 
kalacağndan daha çok takviyeli harçl yani çimento oran daha fazla olan svalar olmaldr.  

Tüm sva işlerinde kullanlan kaba ve ince kumlarn mil orannn çok düşük ve temiz olmas, 
denizden çkmamş olmas lazmdr. Deniz kumuyla yaplan svalarda kumun içinde bulunan tuz, 
havann nemini sürekli alarak daha sonra kusmakta ve svann üstünde beyaz pamuklanma 
(güherçile) oluşturmaktadr. Dolaysyla daha sonra yaplan kaplamalar, ya dökülmekte ya da 
görünümü bozulmaktadr. Bu inşaat kaleminde dş duvarlarda s yaltmnn önemini e bir kere 
daha dikkatlerinize sunarz.  

3. 6. 11 Ahşap İmalatlar: 
Binalarda kap, pencere, dolap, banko vb. ile ilgili tüm işleri kapsar. Genelde mimari proje ile 
bütünleşir. İşveren idarece veya yüklenicinin, projelere uygun olarak hazrlanp idarenin onayna 
sunduğu tatbikat detaylarna göre imalata geçilir. Yaplan işlerin tanm B. fiyat ve eklerinde çok 
çeşitli olarak mevcut olup, detay hazrlklar safhasnda ödemenin hangi pozlardan yaplacağnn 
belirtilmesi, ileride anlaşmazlk doğmasn engeller. Bu imalatlarda da s izolasyonuna son derece 
dikkat edilmelidir.  

3. 6. 12 Çeşitli Demir İmalatlar: 
Şantiye mahallinde veya dşarda soğuk demir atölyelerinde saç ve profiller veya kutu profillerden 
imal edilmiş korkuluk, bayrak direği, çat aras çkş kapaklar, su depolar, bükme saç kap kasalar 
ve benzeri imalatlarn tümüdür. Bu imalatlar da diğer imalatlar gibi mimari projelerine uygun 
hazrlanmş ve onanmş tatbikat detaylar doğrultusunda yaplr. Ölçüm şekli (KG) olup tart 
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tutanağ yaplarak hakedişlere dahil edilir. Tutanak ile beraber kullanlan demirlerin metrajlarnn 
çkarlmas, birim ağrlklar ile çarplarak hesabi değerinin bulunmas ve tart tutanağ ile 
karşlaştrlmas faydal olacaktr.  

3. 6. 13 Çeşitli Çat İşleri: 
Uygulamalarda çeşitli çat işleri mevcuttur. Bunlara örnek olarak; ahşap oturtma çatlar (latal veya 
tahta kaplama) çelik konstrüksiyon çatlar (makasl veya dolu gövdeli), çerçeve sistemleri (fabrika-
hangar gibi), uzay kafes sistemleri gösterilebilir. Çat kaplamalarnn da çat cinsine uygun olmas 
lazmdr. Uzay sistem çatlara alaturka veya oluklu (Marsilya tip) kiremit çat örtüsü 
düşünülemeyeceği gibi yine taahhüt işlerinde bu tip imalatlarn tamam ileride anlaşmazlğa 
sebebiyet vermeyecek şekilde ve eksiksiz olarak detaylandrlmaldr.  

İşin yapm srasnda profil cins ve boylarna, çivi, kaynak, perçin, bulon gibi birleşim elemanlarnn 
niteliklerine, adetlerine, bilhassa çelik konstrüksiyonlarda, çelik elemanlarnn mesnetlenme 
durumlarna dikkat edilmelidir. Ölçü birimi; çeliklerde tart esasna göre; ahşaplarda ise izdüşüm 
m²'sine göredir. (Çat dşndaki konstrüksiyonun kaplama işleri, çinko işleri, tuğla duvar, sva vs. 
gibi. ) Tüm elemanlarna ayrca ait olduklar pozlardan ödeme yaplr. Çelik çat grubunun altnn 
boş olmas halinde iş iskelesi alnr. Çat sisteminde dikkat edilecek diğer bir husus da, özellikle 
oturtma çatlarda belli bir aralk ile çaty ana binaya bağlayan gergi çubuklarnn betonarme 
sisteminde unutulmamasdr. Ayn şekilde çelik konstrüksiyon binalarda çat düzlemi, varsa duvar 
düzlemi içinde rüzgar bağlantlar dikkat ve titizlikle imal edilmelidir. Is yönetmeliği bu konuda da 
geçerlidir.  

3. 6. 14 Bina Pis Su Bağlantlar: 
Yaplacak inşaatlarda pis su çkşlar ya fosseptik ile veya genel kanalizasyon şebeke sistemi ile 
bağlanr. Her iki konumda da pis su çkş kotlar ile deşarja bağlandğ kotlar arasnda uyum söz 
konusudur. Çok özel durumlarda Makine Mühendisliği branşna girmekle birlikte uygulamas İnşaat 
Mühendisliğine düşen durumlar da mevcuttur. Örnek olarak, bodrumlu ve kanal kotundan düşük 
yerlerde pompaj yaplarak pis sularn deşarja iletilmesi buna bir örnektir. Genelde en uygun çözüm, 
kotlar aras tabii akşn sağlanmasdr. Pis su çkşlarnda ve dönüş yerlerinde, ileride tamirat ve 
bakma elverecek şekilde rögar veya galeri yaplmas yararldr. Büyük site uygulamalarnda şehir 
şebekesi olmayan yerlerde mutlaka artma sistemi kullanlmaldr.  

Artmadan çkacak artlmş su bahçe sulamasna verilebilir. Hiç bir şekilde kullanma suyuna dahil 
edilmez. Ancak bu şekilde elde edilen su mineral açsndan çok zengin olduğu çim doğrudan 
bitkilere verilmesi zararldr. Dolaysyla bu tür artlmş sulara %40 gibi oranlarda normal suyla 
karşm yaplarak bahçe sulamalarnda kullanlabilirler.  

3. 6. 15 Shhi Tesisat ve Elektrik Tesisat İşlerinde İnşaat Mühendisini İlgilendiren Konular: 
İnşaat imalatlar safhasnda elektrik mühendisi ve makine mühendisi ile eşgüdüm içinde çalşma 
sağlanmaldr. Beton elemanlar ve duvar içinde kalacak her türlü elektrik ve tesisat grubu 
geçişlerinin yaplmamas halinde, şantiyelerde skça rastlanan biçimde ykma ve sökmeler olur. 
Bunlar önlemek için, her beton dökümünden önce tesisat grubu projeleri ile mahalline uygunluğu 
saptanarak, boş boru ferşleri (döşemeleri) yaplmaldr.  

Çok miktarda boru geçirilerek kolon ve kiriş gibi ana elemanlarn zedelenmesi önlenmelidir. Her 
türlü geçiş anlan elemanlarn çekme bölgelerine rastlatlmaldr. Daha büyük tesisat delikleri 
etrafna montaj donatlar konmaldr. Büyük ve önemli yaplarda yangn annda alevlerin bu 
geçişlerden çok kolayca atlayacağ düşünülerek bölümler aras geçişlerde elemanlar arsndaki 
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boşluklar yanmaz malzemeler ile kapatlmaldr. Esasen yürürlükte olan yangn yönetmeliğindeki 
maddeler halinde açklanan önlemlere Belediyelerdeki uygulamalarda yer verilmemektedir. Buna 
rağmen bu hususu asla göz ard etmemeliyiz.  

3. 6. 16 Boya, Badana ve Cam işleri: 
İnşaat imalatlarnn son grubunu oluşturan boya, badana ve cam işleri genelde kontrollük izni 
alnarak uygulanr. Her cins boya ve uygulamasna ait satc firmalarda gerekli teknik uygulama 
açklamalar vardr. Ayrca bu işlere ait Bayndrlk ve İskan Bakanlğnca yaynlanan ve ait 
olduklar birim fiyat tariflerini açklayan her türlü bilgi de vardr. Cam işleri için de ayn şey 
söylenebilir. Cam işlerinde dikkat edilecek en önemli hususlardan biri kullanlacak cam tipini (s 
cam vb.) ve doğramann büyüklüğüne göre cam kalnlklarn seçmektir. Çünkü caml bir 
doğramnn cam yuvas ile normal bir camn cam yuvalar ayn değildir. Ayn şekilde büyük ve 
hareketli bir sistemin cam ince seçildiğinde cam sallanacak hatta krlabilecektir. Is kaybnn 
önlenmesi için uygun cam seçmek stma maliyetini düşürecektir.  

3. 6. 17 İhzarat İşleri ve İhzaratn Korunmas: 
Bu tür inşaat işleri anahtar teslim götürü bedel işlerde uygulanmamaktadr. Şantiyede imalata 
geçilmesi için gerekli her türlü malzemenin getirilip depolanmas işine ihzarat denir. İhzar edilecek 
malzemeler şartnamelerde mevcuttur. İnşaat grubu için, her türlü profil demir ve inşaat demiri, 
kum, mcr, çimento, doğramalk kereste, hasr çelik, tuğla, gaz beton vs. saylabilir. Tesisat 
gruplarnda her türlü imalata giren malzeme bedelleri birim fiyatlarda belirtilmiştir. İhzar edilen 
malzemeler şantiyede başta belirttiğimiz gibi uygun depolarda ve açk sahada depolanmasnda 
mahsur olmayan malzemeler de gerekli istif sahalarnda depolanr. Depolamada dikkat edilecek 
husus, depolanacak malzemelerin özelliklerine göre depo şartlarnn sağlanmasdr. Yanc 
malzemelerin depolanmasnda ise her türlü yangn söndürme önleminin sağlanmas şart vardr. 
Esasen şantiyenin genelinde yangn önleme sistemlerinin kurulmas şarttr. Şantiyeye gelen her 
türlü ihzarat malzemesi, yüklenici ve kontrollükle birlikte bir tutanak yaplarak belgelenir. Bu 
tutanağa yeddi emin tutanağ da denilir. Daha ziyade idarenin kendisini garanti altna almas için 
yaplr. Malzemenin hakedişe giren miktar kadar para ödendiği için idarenin mal saylr. İdare söz 
konusu tutanak ile bu malzemeleri yüklenicinin korumasna ve kullanmna terk eder.  

3. 6. 18 Şantiye Teknik Malzemeleri ve Korunmas: 
Şantiyelerde en çok kullanlan teknik malzemeler olarak şunlar saylabilir: 

- Çeşitli uzunluklarda çelik metreler.  
- En az üç adet jalon 
- Mira 
- Nivo 
- Takometre 
- Basit terazi 
- Ölçü kaplar 
- Beton numune kaplar (en az üç adet) 
- Takm anahtar seti 
- Elektrik tamir takm seti 
- Tesisat tamir takm seti 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi 49

 

- İnşaatn bünyesine göre her türlü yardmc malzeme araç-gereç, (el arabas, mala, çekiç, 
balyoz, betonyer vb. ) 
Kitabn başnda şantiye tesisleri ve şantiye binas kurulurken dikkat edilecek hususlarda da 
belirtildiği gibi, bu tip kymetli alet ve edevatn korunmas için kilitli bir depo hacmi ayrlmaldr. 
Daha büyük olan şantiyelerde bu işlerle ilgili başka bir mahal de ayrlabilir. Ayn zamanda tüm 
gereçlerin daha sağlkl kullanm için ayr bir depo personeli ayrlmal ve değiştirilmeyecek bir 
sistem ile kullanm sağlanmaldr.  

3. 6. 19 Şantiyede İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği: 
Şantiye şefleri doğrudan sorumlu olduklar işçi sağlğ ve iş güvenliği konularna azami dikkat 
göstermeli, bu konuda alnacak tüm önlemler aksatmadan ve ihmal edilmeden yerine getirilmelidir. 
Bu önlemlerin yaşama geçirilip geçirilmediği sürekli denetlenmelidir. Bu konuda verilecek tavizler 
ileride büyük problemlere neden olacaktr. Şantiyede Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İl 
Bölge Müdürlüklerinden onayl YAPI İŞ DEFTERİ bulunmaldr. Bu deftere her türlü emniyet ve 
talimatlar yazlp ilgililerine imzalar alnarak tebliğ edilmelidir. Şantiyede genel talimatlar üretilip 
bu deftere yazlmal ve inşaat süresince gelen her türlü taşeron veya elemana okutulmal “okudum” 
diye imzas alnmaldr. 4. bölümde de bu hususlar ayrca belirtilmiştir.  

3. 7 Aylk Hakedişlere Hazrlk: 
Resmi işlerde her ay bir hakediş düzenlemesi esas vardr. Hakediş yapmak için, her türlü proje ve 
ekleri ile şantiye mahallinde daha önceki maddelerde de açklanan, röleve ve ölçümlerin yaplmş, 
tüm fiyat tutanaklarnn onaylatlmş, her türlü birim fiyat ve tariflerinin mevcut olmas gerekir. 
Bunun yannda idarenin istediği her türlü basl evrak de sürekli olarak şantiyede tutulmaldr. 
Bunlarn zamannda, işbaşnda hazr edilmemesi gereksiz zaman israfna neden olacaktr.  

Hakedişler için hazrlanacak metraj ve ataşmanlarn shhatli olmas, kesin hesabn çkarlmasnda 
faydal olacaktr.  

3.7.1 Hakediş Düzenine Giriş 
Hakediş, kelime anlamndan da görüldüğü gibi yaplan ve meydana çkarlan tüm imalatn parasal 
karşlğ olarak tanmlanr. Yeni yasa kapsamnda 1. bölümde açkladğmz gibi ANAHTAR 
TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL veya TEKLİF BİRİM FİYAT usulü ihalelerde ayr ayr uygulama 
yaplmaktadr. Anahtar teslim işlerde işveren idarenin ihale dosyasnda belirtmiş olduğu 
pursantajlar doğrultusunda hak ediş düzenlenir. Diğer uygulamada ise metraj ve teklif b. fiyatlar 
değerlendirilerek 3. Bölümdeki örnek uygulama doğrultusunda işlem yaplr. Genel tutara erişilir.  

3.8 Anahtar Teslim Hakediş Uygulamas 

Bu uygulamay çok basit olarak göstermek gerekirse 
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İŞİN İHALE BEDELİ 59.000.- TL 
İŞVEREN İDARENİN PURSANTAJ UYGULAMASI      
İlgili poz             Uygulanacak % Tutarlar 
1.GRUP         
 16.022/1  
 16.035/2  
 21.001  
 21.011  
 23.001/1  
 23.176 % 18 10 620- 
2.GRUP       ÖZEL 1    % 33 19 470 - 
3.GRUP      NAKLİYELER % 20 11 800- 
4.GRUP      ELEKTRİK %  7 4 130- 
5.GRUP      SIHHİ TESİSAT     %15 8 850- 
6.GRUP       MAKİNE                 %  7 4 130- 

                                     İşin  toplam % 100 59 000- 

(yüzde guruplar işveren idare tarafndan ihale evraklarna ilave edilmiştir) 

 
 

Yaplacak hakediş için kontrollükle birlikte yaplan işler değerlendirilir. Böyle bir değerlendirmenin 
sonucunda her gurup ayr ayr imalat biten % oran ile İhale bedeli çarplr ve tüm guruplar 
toplanarak (İCMAL) hakediş bedeli bulunur. Bu husus hakediş sayfasna aktarlarak gerekli 
kontrollerden geçtikten sonra ödeme yaplr.  

Örnek olarak kontrollük ile yaplan bitmiş iş toplam % si %%18 olarak tespit edildiği zaman hak 
edişinizin tutar 59. 000. - x 0, 18 = 10. 620. - TL olacaktr. Muhasebe açsndan gerekli ilave ve 
kesintiler yaplarak ilgilisine ödenir.  

3.9 Teklif Birim Fiyatlar ile yaplan hakediş uygulamas 
Bu hak edişte yaplan tüm imalatlarn metraj, ataşman gibi belgeleri hazrlanr. Bu miktarlar hakediş 
keşif özeti bölümüne geçirilir ve her kalem iş için teklif b. fiyatlar yazlarak her iş kaleminin bedeli 
bulunur. İş kalemleri inşaat, elektrik imalat kalemleri olarak gruplandrlarak genel toplam bulunur 
ve hakediş rapor sayfasna geçilir.  

Teklif birim fiyata esas imalat miktarlar 3.10 belirtildiği gibi metrajlar ile ve ataşmanlar ile tespit 
edilirler.  
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3.10 Çeşitli Metrajlar: 

 
 

[14003] YUM. KÜSK. KAZI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
TEMELLERDE H = 0.50       
DIŞLAR (uzun kenar) 2 7.50 0.70 0.50 5.250 
DIŞLAR (ksa kenar) 2 6.10 0.70 0.50 4.270 
ORTA AKS  6.10 0.70 0.50 2.135 
WC YANI  2.85 0.70 0.50 0.998 
 YEKÜN [m³] 12.653
       
[16032/1] B 160  BETONU 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
TEMELDE 2 7.50 0.50 1.00 7.500 
 2 6.50 0.50 1.00 6.500 
ORTA AKS  6.50 0.50 1.00 3.250 
WC YANI  3.15 0.50 1.00 1.575 
YAN PENC. LENTO 2 1.40 0.20 0.30 0.168 
YAN PENC. LENTO 1 1.00 0.20 0.30 0.060 
KAPI ÜSTLERİ 2 1.20 0.20 0.30 0.144 
KAPI ÜSTLERİ 3 1.20 0.10 0.30 0.108 
ÜST ÇATI PLAĞI  8.86 8.50 0.12 9.037 
ÜST LENTO DUVAR  30.72 0.20 0.50 3.072 
MAHYA KİRİŞ  7.10 0.20 0.50 0.710 
MUTFAK BANKO  1.75 0.50 0.10 0.088 
 YEKÜN [m³] 32.212
       

[16012] 200  DOZ  GROBETON 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
SU BASMANDA  7.50 7.50 0.10 5.625  
ÖNDE  7.50 2.00 0.10 1.500  
  YEKÜN [m³] 7.125 
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[18011] YARIM  TUĞLA  DUVAR 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
YEMEK  ODASI  2.50  3.10 7.75  
YEMEK  ODASI (HORT)  2.70  2.80 7.56  
WC (HORT)  1.10  3.35 3.69  
KAPI (MİNHA)  0.90  2.50 (-)2.25  
ŞANT. ŞEFİ ODASI  1.50  2.30 3.45  
KAPI (MİNHA)  0.90  2.30 (-)2.07  
 YEKÜN [m2] 18.13 

 
[18031/2] DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA DUVAR 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
GİRİŞ VE ARKA  7.50 2.20 0.20 3.30  
YANLAR (HORT) 2 7.10 2.65 0.20 7.53  
KAPI MİNHA   1.00 2.50 0.20 (-)0.50  
PENCERE MİNHA 6 1.20 1.20 0.20 (-)1.73  
PENCERE MİNHA  0.80 0.60 0.20 (-)0.10  
WC YAN  3.60 3.10 0.20 2.23  
KAPI (MİNHA)  0.90 2.50 0.20 (-)0.45  
ORTA AKS  7.10 2.65 0.20 3.76  
ŞANTİYE ŞEFİ GİRİŞİ  1.50 2.30 0.20 (-)0.69  
GİRİŞ YAN   “        “  0.50 2.30 0.20 0.23  
  YEKÜN [m³] 13.58 

       

 
[18251] KİREMİT KAPLAMA 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
ÇATIDA  8.86 8.50  75.31  

 

 
[18409] Ø KANALİZASYON BÜZÜ 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
PİS SU ÇIKIŞI     3.00  
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[21011] DÜZ YÜZEYLİ BETON KALIBI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
TEMEL HATILLARI 4 7.50  1.10 33.00  
TEMEL HATILLARI 4 6.50  1.00 26.00  
SAP. MİNHA 4 0.50  1.00 (-)2.00  
ORTA AKS 2 6.50  1.00 13.00  
WC 2 3.15  1.00 6.30  
LENTO KALIPLARI 6 1.20  0.80 5.76  
LENTO KALIPLARI 1 0.80  0.80 0.64  
LENTO KALIPLARI 2 1.00  0.80 1.60  
LENTO KALIPLARI 3 0.90  0.70 1.89  
MAHYA KİRİRŞ 2 7.10  (0.38+0.20) 8.24  
BANKO  1.75  (0.50+0.10) 1.05  
DIŞ DUVAR ÜSTÜ LENTO  30.72  (0.50+0.38) 27.03  
  YEKÜN [m2] 122.51 
 
[ÖZEL] SAÇ KALIP 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
ÇATI PLAĞINDA  8.86 8.50  75.31  
DUVAR (MİNHA) 2 7.50 0.20  (-)3.00  
DUVAR (MİNHA) 2 7.50 0.20  (-)3.00  
MAHYA KİRİŞ  7.10 0.20  (-)1.42  
 YEKÜN [m2] 67.89 

   
[21054] KALIP İSKELESİ 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
HORT  7.10 7.10 3.30 152.742  
 
[22002] KAPI KASASI YAPILMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
1/2 TUĞLA  3.10 2.21  0.65  
TAM TUĞLA  3.20 0.31  0.99  
 YEKÜN [m2] 1.64 
[22011] DIŞ KAPI KANADI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
 1 0.94 2.10    
 YEKÜN [m2] 1.97 
[22040] İÇ KAPI KANADI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
 1 0.84 2.10  
 YEKÜN [m2] 1.76
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[22045] DIŞ PENCERE YAPILMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
 6 1.25 1.25  9.38  
 1 0.85 0.65  0.55  
 YEKÜN [m2] 9.93 

[24020] BACA KENARI YAPILMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
BACALAR 3 0.80     
 YEKÜN [mt] 2.40 

[25048] PLASTİK BADANA 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

TAVANLAR-YATAK ODASI  2.50 3.02 7.55 
WC  2.50 1.23  3.08  
KONTROLLUK  3.60 3.02  10.87  
KORİDOR  1.00 4.43  4.43  
KORİDOR  1.68 0.50  0.84  
Ş. ŞEFLİĞİ  3.30 7.46  24.62  
Ş. ŞEFLİĞİ KİRİŞ YANI 2 3.30 0.38  2.51  
DUVARLAR-YEMEK ODASI  2.50 2.58  6.45  
  2.50 3.15  7.88  
 2 2.70 2.87  15.50  
WC  2.50 3.15  7.88  
  2.50 3.48  8.77  
 2 1.10 3.32  7.30  
KONTROLLUK  3.60 3.32  11.95  
  3.60 2.58  9.25  
 2 2.70 2.95  15.93  
GİRİŞ HOLU  1.50 2.58  3.87  
  1.50 2.71  1.36  
  1.00 3.48  3.48  
 2 3.90 3.03  23.63  
ŞANTİYE ŞEFİ  2.90 2.58  7.48  
  0.50 2.80  1.40  
  3.30 2.58  8.51  
 2 7.10 3.03  43.03  
PENCERE (MİNHA) 6 1.25 1.25  (-)9.38  
PENCERE (MİNHA) 1 0.85 0.65  (-)0.55  
KAPI (MİNHA) 1 1.00 2.20  (-)2.20  
KAPI (MİNHA) 3 0.90 2.20  (-)5.94  
KAPI ÇEVRELERİ 2 0.10 3.20  0.62  
KAPI ÇEVRELERİ  0.20 3.10  0.62  
 YEKÜN [m2] 220.78 
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[27502] DIŞ SIVA YAPILMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
ÖN-ARKA 2 7.50 3.00  45.00  
YANLAR 2 7.50 3.50  52.50  

SAÇAK ALTLARI 2 7.50 0.50  7.50  

SAÇAK ALTLARI 2 8.86 0.50  8.86  

ÜST BACALAR 3 1.60 1.00  4.80  

PENCERE MERKEZLERİ 6X3 1.20 0.20  4.32  

PENCERE MERKEZLERİ  2.00 0.20  0.40  

KAPI  5.40 0.20  1.08  

PENCERE (MİNHA) 6 1.20 1.20  (-)8.64  

PENCERE (MİNHA) 1 0.80 0.60  (-)0.48  

KAPI (MİNHA) 1 1.00 2.20  (-)2.20  

 YEKÜN [m2] 135.78 

             

[27531] İÇ SIVA YAPILMASI (ALÇI SIVA) 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

PLASTİK BADANA  
METRAJINDAN 

     

 YEKÜN [m2] 220.78 

       

[27581] TESVİYE BETONU 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

İÇTE PLAKA ALTINDA  2.50 2.70  6.75  
  1.10 2.50  2.70  

  2.70 3.60  9.72  

  3.30 7.10  23.43  

  1.00 3.90  3.90  

 YEKÜN [m3] 46.50 

       

[28023] AHŞAP KONS. 4 MM ÇITA İLE CAM 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

 36 0.27 0.36  3.50  
 6 1.02 0.44  2.69  

 1 0.57 0.40  0.23  

 YEKÜN [m2] 6.42 
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[25001] AHŞAP İMALATIN BOYAYA HAZIRLANMASI 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

PENCERE 6 1.25 1.25  9.38  
PENCERE 1 0.85 0.65  0.55  
KAPI  1 1.05 2.20  2.31  
KAPI 1 0.95 2.20  2.09  
 YEKÜN [m2] 14.33 
 

[25060] DOLU KAPI CİLALANMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
 1 1.05 2.20  2.31  
KASA  0.24 5.40  1.30  
KASA WC  0.14 5.30  0.74  
 YEKÜN [m2] 4.34 

       

[25061] PENCERE CİLASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
 6 1.25 1.25  9.38  
 1 0.85 0.65  0.55  
 YEKÜN [m2] 9.93 
 

[26071] KARO FAYANS 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

WC DE  6.30 1.50    
 YEKÜN [m2] 9.45 
       

[27559] KALETERASİT SIVA (3MM) 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
DIŞ SIVA METRAJINDAN       
 YEKÜN [m2] 135.78 
 
 

      

[27551] BEYAZ ÇİMENTOLU YER KAPLAMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
27581 DEN       
 YEKÜN [m2] 46.50 
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[23001/1] İNCE B.A. DEMİRİ 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
Ø8 LENTOLARDA TEM. 200 4.00 0.395  0.316  
Ø8 ÜST LENTOLAR 200 1.40 0.395  0.111  
Ø8 MAHYA KİRİŞİ 30 1.40 0.395  0.016  
Ø12 MAHYA KİRİŞİ  37.50 0.888  0.033  

Ø12 LENTO KAPI PEN.  33.60 0.888  0.029  
. YEKÜN [ton] 0.505 

       

[23002] KALIN B.A. DEMİRİ 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

Ø14 LENTOLARDA   240.60 1.21  0.290  
 YEKÜN [ton] 0.290 

 

[23010] HASIR ÇELİK 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

[3.50 X 2.15] X 5    1.92   
[5.00 X 2.15] X 5    1.92   
[1.75 X 2.15] X 6 X 3    1.92   
[1.75 X 2.15] X 6 X 3    1.92 TON  
 YEKÜN [ton] 0.436 

 
Not: Demir metrajlar için bir sonraki sayfada yer alan demir metraj cetvelinden 

faydalanlmaldr. 
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DEMİR METRAJ CETVELİ 
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3. 10. 1 YEŞİL DEFTER DÜZENLENMESİ 
Yeşil Defter No :1 

Sayfa No    :1 
Hakediş No   :1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İŞİNE AİT YEŞİL DEFTER 

A) İNŞAAT İMALATLARI 
 

S.NO POZ NO İMALAT CİNSİ YERİ 4.1.MİKTARI 

1) 14013 YUM. KÜSKÜLÜK KAZILMASI 
temellerde 

 
metr.sh.1........

......... 

 
12.653 m³ 

2) 16032/1 B160 B.A. BETONU 
temel ve b.a. karkas sistemi  

 
metr.sh.1........

......... 

 
32.212 m³ 

3) 16012 200 POZ DEMİRSİZ BETON 
subasman grubu 

 
metr.sh.1........

......... 

 
7.125 m³ 

4) 18011 YARIM TUĞLA DUVAR (19X19X8.5) 
iç bölmeler 

 
metr.sh.2........

......... 

 
18.13 m³ 

5) 18031/2 TAM TUĞLA DUVAR 
dş duvarlar 

 
metr.sh.2........

......... 

 
13.580 m³ 

6) 18251 KİREMİT KAPLAMA 
çatda 

 
metr.sh.2........

......... 

 
75.31 m² 

7) 18409 Ø20 KANALİZASYON BÜZÜ 
pis su çkş 

 
metr.sh.2........

......... 

 
3.00 mt. 

8) 21.011 DÜZ YÜZEYLİ B.A. KALIBI 
temel grubu ve lentolar 

 
metr.sh.2........

......... 

 
122.51 m² 

9) ÖZEL SAÇ İLE B.A. KALIBI 
çat plağnda 

 
metr.sh.2........

......... 

 
67.89 m² 

10) 21054 KALIP İSKELESİ 
çat plağ altnda 

 
metr.sh.3........

......... 

 
152.742 m³ 

11) 22002 KAPI KASASI YAPILMASI 
tüm kaplarda 

 
metr.sh.3........

......... 

 
1.64 m² 

12) 22011 DIŞ KAPI KANADI YAPILMASI 
dş kapda 

 
metr.sh.3........

......... 

 
1.97 m² 

13) 22040 İÇ KAPI KANADI YAPILMASI 
iç kaplarda 

 
metr.sh.3........

......... 

 
1.76 m² 

14) 22045 PENCERE YAPILMASI 
tüm dş pencereler 

 
metr.sh.3........

 
9.93 m² 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi60

 

S.NO POZ NO İMALAT CİNSİ YERİ MİKTARI 

15) 24020 BACA DİBİ YAPILMASI 
çat baca çinkolar 

 
metr.sh.3........

 
2.40 mt. 

16) 25048 PLASTİK BADANA YAPILMASI 
tüm iç hacimler ve tavanlarda 

 
metr.sh.3........

 
220.78 m² 

17) 27502 DIŞ SIVA YAPILMASI 
dş duvarlarda 

 
metr.sh.4........

 
135.78 m² 

18) 27531 İÇ SIVA YAPILMASI (ALÇI SIVA) 
iç duvarlarda 

 
metr.sh.4........

 
220.78 m² 

19) 27581 TESVİYE BETONU YAPILMASI 
iç karo plak altnda 

 
metr.sh.4........

 
46.50 m² 

20) 28023 AHŞ. KONS. 4 MM CAM TAKILMASI 
pencere camlar 

 
metr.sh.4........

 
6.42 m² 

21) 25001 
AHŞAP İMALATIN BOYAYA 
HAZIRLANMASI 
pencere ve kaplarda

 
metr.sh.4........

 
14.33 m² 

22) 25060 KAPI CİLALANMASI 
dş kap kasa ve kanatlar 

 
metr.sh.4........

 
4.34 m² 

23) 25061 PENCERE CİLALANMASI 
pencerelerde 

 
metr.sh.4........

 
9.93 m² 

24) 26071 KARO FAYANS DUVAR KAPLAMASI 
WC duvarnda 

 
metr.sh.4........

 
9.45 m² 

25) 27559 KALETERASİT SIVA (3MM) 
dş sva metrajndan 

 
metr.sh.4........

 
135.78 m² 

26) 27551 
BEYAZ ÇİMENTOLU YER KAPLAMASI 
iç mahaller 

 
metr.sh.5........

 
46.50 m² 

27) 23001/1 İNCE B.A. DEMİRİ 
lento ve kirişler 

 
metr.sh.5........

 
0.505 ton 

28) 23002 KALIN B.A. DEMİRİ 
lentolarda 

 
metr.sh.5........

 
0.209 ton 

29) 23010 HASIR ÇELİK 
üst çat plağ 

 
metr.sh.5........

 
0.436 ton 
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3. 10. 2 HAKEDİŞ KEŞİF ÖZETİ (FİYATLANDIRMADA 2000 YILI GÖZ ÖNÜNE 
ALINMIŞTIR) 
A- İNŞAAT 
SIRA 
NO 

POZ 
NO İMALATIN ADI BİRİMİ MİKTARI B. FİYATI TUTARI 

1- 14003 YUM. KÜSK. KAZI m³ 12.653 2.138.500 27.058.441

2- 16012 200 DOZ DEMİRSİZ BETON m³ 7.125 17.508.736 124.749.744

3- 16032/1  BETONARME BETONU m³ 32.212 21.817.147 702.773.939

4- 18031/2  DÜŞEY DELİK TUĞLA D. m³ 13.58 20.394.145 276.952.489

5- 18071/1 1/2 TUĞLA DUVAR m² 18.13 2.240.327 40.617.129

6- 18251 KİREMİT KAPLAMA m² 75.31 5.468.207 411.810.669

7- 18409 Ø 20 BÜZ mt 3.00 2.440.145 7.320.435

8- 21011 BETONARME KALIBI m² 122.51 3.249.190 398.058.267

9- Y.B.F. 
1

ÖZEL BETONARME KALIBI SAÇ m² 67.89 3.657.486 248.306.725

10- 21054 KALIP İSKELESİ (0-4) m³ 152.742 577.082 88.144.659

11- 22002 KAPI KASASI m² 1.64 18.297.080 30.007.211

12- 22011 DIŞ KAPI KANADI m² 1.97 17.551.527 34.576.508

13- 22040 İÇ KAPI KANADI m² 1.76 11.739.887 20.662.201

14- 22045 PENCERE YAPILMASI m² 9.93 13.993.900 138.959.427

15- 23001/1  İNCE B.A. DEMİRİ (8-12) TON 0.505 263.211.000 132.921.555

16- 23002 KALIN B.A. DEMİRİ (14-50) TON 0.290 237.186.000 68.783.940

17- 23010 HASIR ÇELİK TON 0.436 274.419.500 119.646.902

18- 24020 BACA DİBİ YAPILMASI mt 2.40 4.064.622 9.755.093

19- 25001 AHŞ. İMALAT BOYA HAZIR. m² 14.33 298.563 4.278.408

20- 25048 /1 PLASTİK BADANA m² 220.78 1.254.380 276.942.016

21- 25060 DOLU KAPI CİLASI m² 4.34 1.307.148 5.859.642

22- 25061 PENCERE CİLASI m² 9.93 994.118 9.871.592

23- 26071 KARO FAYANS DUVAR KAPL. m² 9.45 6.768.513 63.962.448

24- 26502 BEYAZ ÇİM. YER KAPL. m² 46.50 7.848.548 364.957.482

25- 27502 DIŞ SIVA YAPILMASI m² 135.78 2.116.405 287.365.471

26- 27531 İÇ SIVA YAPILMASI m² 220.78 1.628.292 359.494.308

27- 27558/2 KALETERASİT KAPL. m² 135.78 1.797.140 244.015.669

28- 27581 TESVİYE BETONU m² 46.50 1.078.323 50.142.020

29- 28023 4 MM CAM m² 6.42 3.802.032 24.409.045

 İNŞAAT  İMALATLARI  YEKÜN............................................................................. 4.572.403.405
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B- NAKLİYELER 

 NAKLİYELER % 15 ( B. F. Analizleri ile hesap edilmek üzere Maktuen)................. 685.860.511
 
 

C- ELEKTRİK TESİSATI 

SIRA NO POZ 
NO İMALATIN ADI BİRİMİ MİKTARI TEKLİF 

B. FİYATI TUTARI 

1- 705101 GÖMME SAÇ TABLO AD 1 9.265.000 9.265.000 

2- 724401 OTOMATİK SİGORTA AD 5 1.920.000 9.600.000 

3- 726104 TOPRAK HATTI MT 5 357.000 1.785.000 

4- 734101 N. AYDINLATMA SORTİSİ AD 6 5.840.000 35.040.000 

5- 734102 KOMİTATÖR SORTİSİ AD 1 7.520.000 7.520.000 

6- 735102 PRİZ SORTİSİ AD 11 7.500.000 82.500.000 

7- 815101 TELEFON AD 1 4.125.000 4.125.000 

8- 816101 PARALEL TEL. AD 1 1.500.000 1.500.000 

9- 845103 TELEVİZYON SORTİSİ AD 1 3.840.000 3.840.000 

10- 983101 TOPRAK ELEKTROTU AD 1 41.800.000 41.800.000 

 ELEKTRİK  İMALATLARI  YEKÜN......................................................................... 196.975.000 

 
3. 10. 3 HAKEDİŞ KAPAĞI VE İDAREYE SUNULMASI 
Hakediş kapağnda, gerekli tüm metrajlar ve ataşmanlar bitirilip fiyatlandrlarak, ön kapak bilgileri 
noksansz ve hatasz olarak doldurulup iç icmal sayfas düzenlenir. Daha sonra varsa fiyat farklar 
hesaplar yaplr. Bunun için fabrika satş fiyatlar her ay takip edilir ve resmen yaz ile alnr. Baz 
fiyatlar ile satş fiyatlar arasndaki fark malzeme fiyat farkdr. Birim imalattaki miktarlar 
bulunarak bu miktarlara uygulanr. Daha sonra arka sayfadaki düzenleme yaplarak bir dilekçe 
ekinde idareye sunulur.  
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4. Bölüm 

İŞ GÜVENLİĞİ 
Genel:  
Bu bölümde inşaatlarda uygulanmas gerekli olan en önemli konular sralanmştr. İş güvenliği 
konusu iş hayatmzn her döneminde mevcuttur. Bu konulara bilerek veya bilmeden uyulmaktadr. 
İnsan faktörünün yannda mal faktörleri de devreye girdiği zaman işin öneminin daha da arttğn 
görürüz. Onun içindir ki gereken yasalar ile koruma altna alnmştr. Esasen yasalar canl ve cansz 
varlklar koruma amaçl çkarlmştr. Daha önce belirtildiği gibi hiçbir faktör insan yaşamnn ve 
şekillendirilmesinin önüne geçemez. Buna göre bu yasa genelde bizleri ilgilendiren şu şekildeki 
şartlar içermektedir.  

 

A1- Yap; tüzel veya özel kişilere ait karada, suda, yeraltnda ve yerüstünde daimi veya geçici inşaat 
ve bunlarn ek ve değişikliklerini ve onarmlarn, sabit veya hareketli tesislerini kapsar.  
A2- Her işveren iş güvenliğini sağlamak için, gerekli şartlar sağlamak ve lüzumlu araç ve gereçleri 
noksansz bulundurmak mecburiyetindedir.  
A3- Yapda çalşan işçiler de usullere ve şartlara uymak zorundadrlar.  
A4- İşverenler, yaplarn işin fenni ve kanuni sorumluluğunu taşyabilecek teknik bir elemann 
gözetimi altnda yürütmek zorundadrlar.  
A5- İşveren, yapsnda bakanlğn ilgili şubesince tasdik edilmiş yap iş defteri bulundurmakla 
yükümlüdür. (Bölge Çalşma Müdürlüğü’nce) 
A6- 18 yaşndan küçük ve sigortasz işçi çalştrlamayacaktr.  
 

4.2 Güvenlik Önlemleri: 
1- Yap işleri gündüz yaplacaktr.  
2- Karanlkta veya gece yaplacak yap işlerinde de yeterince ve uygun şekilde aydnlatma 
yaplacak ve iş güvenliği tedbirleri sağlanacaktr.  
3- Yapda iş güvenliği için kullanlan malzemeler ve araçlar işçileri her türlü tehlikelerden 
korumaya yeterli olacak ve kullanlan tüm tesis ve araçlar kaldrabilecekleri yüke dayanacak 
özellikte ve sağlamlkta bulunacaktr.  
4- Yap sahasndaki tehlikeli ksmlar snrlandrlacak, görünür şekilde uyarma levhalar 
konacak ve geceleri krmz şklarla aydnlatlacaktr.  
5- Yaplarda, sivri uçlar veya keskin kenarlar bulunan malzeme veya artklar, gelişi güzel 
atlmayacak ve ortalkta bulundurulmayacaktr. İşçileri kazaya uğratacak veya tehlikeli durumlara 
düşürecek şekilde malzeme istiflenmeyecek ve araçlar düzensiz braklmayacaktr.  
6- Döşemelerdeki boşluk ve deliklere korkuluk yaplacak veya bu deliklerin üstleri geçici olarak 
uygun bir şekilde kapatlacaktr.  
7- Döşeme merdiven gibi açk boşluklar uyarc bant ve korkuluklar ile emniyete alnacak.  
8- Yapda çalşanlarn birlikte korunmalar sağlanamadğ hallerde; işçilere fizik yaplarna uygun, 
kullanlmş olsalar bile temizlenmiş olarak aşağda belirtilen malzemeler zimmetle verilecektir.  

 
A- Emniyet kemeri 
B- Omuz kayş 
C- Baret 
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D- Gözlük       
E- Çizme        
F- Su geçirmez elbise 
G- Eldiven 
H- Çelik koruyuculu postal vb.  

9-.Aşağda belirtilen yap işlerinde işçilere emniyet kemeri verilecek; işçiler de verilen bu kemerleri 
kullanacaklardr.  

A- Tabandan itibaren üç metreden daha yüksekteki kayma ve düşme tehlikesi olan yerlerde 
çalşanlara.  

B- Kiremit gibi çat eleman döşeyicilerine.  
C- Oluk ve her türlü harici ve boya işleri yapanlara.  
D- Grgr vinçleri çalştranlara.  
E- Kuyu, lağm, galeri vb. derinliklerde çalşanlara.  

            
10- Çat ve meyilli yüzeylerde yaplan işlerde kullanlan iskelelerde; dengesini kaybetmiş bir işçinin 
düşmesini önleyebilecek uygunlukta korkuluklar bulunacaktr.  

11- Çalşma iskelelerine asla düz işçi çkarlmayacaktr.  

12-  İskelelerde gerekli taşma kapasitesi hesaplar ve buna göre kullanlacak taşyc sistemin 
ölçülendirilmesi gerekmektedir.  

13- Profil iskelelerde muhakkak elektrik kazalarna karş topraklama yaplmaldr.  

14- Profil iskele ve saç yürüme kalaslar üzerinde lastik tabanl ayakkablar kullanlacaktr.  

15- Cam, saç ve çimento harçl levhalardan yaplmş veya eskimiş çatlardaki çalşmalarda 
merdiven kullanlacaktr.  

16- Aşağda belirtilen işyerinde işçilere baret, emniyet kemeri gibi kişisel koruma araçlar 
verilecektir.  

A- Yeralt çalşmalarnda.  

B- Madeni iskelelerdeki çalşmalarda.  

C- Kaz çalşmalarnda.  

D- Çat çalşmalarnda.  

E- Ykm çalşmalarnda.  

F- Kalp söküm işlerinde 

16- Güvenlik tedbirleri alnmadkça kuvvetli rüzgar olan yerlerde çalşma yaplmayacaktr.  

17- İnşaat sahasndaki araç trafiği bir gözeticinin nezaretinde yaplacak, araçlarn giriş-çkş yerleri 
manevra ve park sahalar belirtilmiş olacaktr. Meyilli yerlerde araçlar sürücüsüz 
braklmayacaklardr.  

18- İskelelerde alnacak güvenlik tedbirleri; (madde. 9…13 ile ilişkilidir) 

 
A- Yüksekliği 12. 50 m. yi geçen bütün iskeleler için mukavemet hesaplar yaplacaktr.  
B- İskeleler sk sk muayene edilecek sonuçlar iş defterine kaydedilecektir. İki kontrol 

arasndaki süre bir ay geçmeyecektir.  
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C- İskeleler her frtnadan sonra kontrol edilecektir.  
D- İskelelerin taşma kapasitelerini belirten levhalar görünebilir yerlere aslacaktr.  
E- Yağmur, kar, buz vb. nedenlerle iskelelerde olabilecek kayma olaylarn önleyecek 

tedbirler alnacaktr.  
F- İskelelerden faydalanlarak malzeme kaldrlmasna mani olunacaktr. İskelelerin sadece 

insan taşdğ unutulmamaldr.  
G- İskele döşemesinin tabandan yüksekliği 3. 5 m. yi geçtiği hallerde, çalşma döşemesinin 

altnda, çalşma döşemesi niteliğinde emniyet döşemesi yaplacaktr.  

19- Özel hususlar; İş güvenliğine giren diğer guruplar iş güvenliği uygulamalarnda mevcuttur. ) 

A- Kaz işlerinde alnacak güvenlik tedbirleri için tüzüğün ilgili maddesine baknz.  
B- Ahşap iskelelerde alnacak güvenlik tedbirleri ve malzeme ebatlar için tüzüğün ilgili 

maddesine baknz.  
C- Çelik borulu iskelelerde alnacak tedbirler ve malzeme ebatlar için tüzüğün ilgili 

maddesine baknz.  
D- Asma ve spa iskelelerinde alnacak tedbirler ve malzeme ebatlar için tüzüğün ilgili 

maddesine baknz.  
E- Merdivenlerde alnacak güvenlik tedbirleri için tüzüğün ilgili maddesine baknz.  
F- Yap işlerinde kullanlan makine ve teçhizatta alnacak güvenlik tedbirleri için tüzüğün 

ilgili maddesine baknz.  

4. 2  İşçi Sağlğ ve Raporlar: 
Ağr ve tehlikeli işlerde çalşacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devam süresince (umumiyetle 
üç ay para ile) bedence bu işlere elverişli ve dayankl olduklar yetkili doktorlar tarafndan verilmiş 
muayene raporlar olmadkça; bu gibilerin işe alnmalar veya işte çalştrlmalar yasaktr. İşyeri 
hekimi tarafndan verilen rapora itiraz halinde; işçi en yakn SSK Hastanesi shhi kurulunca 
muayeneye tabi tutulur verilen rapor kesindir.  

Muayene raporu alnacak müesseseler; 

(Srasyla-herhangi birinden) 

1. İşyeri Hekimi.  

2. İş Sağlğ Dispanseri.  

3. Sağlk Ocağ.  

4. Hükümet veya Belediye Doktorlar.  
 

Bu raporlar her türlü resim ve harçtan muaftr.  

4. 3 İşçi Hizmet Akdi; 
A- Yazl Akit;  
Belirli süresi bir yl veya daha uzun sürekli hizmet akitlerinin yazl olarak yaplmas zorunludur. 
Bu akidler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftr. Akit noterlikçe onanmş ise noter 
ücretleri bu hükmün dşnda tutulur.  

Yazl akit yaplmayan durumlarda işveren, işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve özel iş 
şartlarn gösteren ve imzasn taşyan bir belge vermekle YÜKÜMLÜDÜR.  
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Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftr.  

B- Takm Sözleşmesi; 
Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takm temsilen bu işçilerden birinin, takm klavuzu 
sfatyla yaptğ sözleşmeye takm sözleşmesi denir.  

Takm sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun yazl yaplmas gerekir. (taşeron sözleşmesi) 

B1- Takm sözleşmesinde isimleri yazl işçilerden her birinin işe başlamasyla, bu sözleşme o işçi 
ile işveren arasnda doğrudan doğruya yaplmş saylr.  

B2- Takm sözleşmesi hakknda borçlar kanunun 110 ncu maddesi hükmü de yürür.  

B3- Takm sözleşmesine girmiş olan işçilerin ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine ayr 
ayr ödemek zorundadr.  

C- Yazl Akdin Şekli; 
Bu kanuna göre yaplacak yazl sözleşmede aşağdaki hususlarn bulunmas gerekir; 

C1- İşveren ve işçinin (takm sözleşmelerinde her işçinin ayr ayr) ad ve kimlikleri, TC No’lar.  

C2- Yaplacak iş.  

C3- İşyerinin adresi.  

C4- Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi.           

C5- Ücret (takm sözleşmesinde her işçi için ayr ayr) ödeme şekli ve zaman.  

C6- Var ise taraflarn ileri sürdüğü özel şartlar.  

C7- Hizmet akdinin yapldğ gün.  

C8- Taraflarn imzas.  

 

4. 4 İşyeri Tescili-İşyerini Bildirme: 
Bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan çalşma konusunu ksmen veya toptan 
değiştiren, yaplan işin tamamlanmas yüzünden veya herhangi bir sebeple sürekli olarak 
çalşmasn brakan işveren, işyerinin; 

A. Ünvan ve adresini.  

B. Çalştrlan işçi saysn.  

C. Çalşma konusunu.  

D. İşin başlama (veya bitme) günü.  

E. Kendi adn, soyadn ve adresini.  

F. İşveren vekil veya vekillerinin adn, soyad ve adreslerini sürekli işlerde bir ay içinde Bölge 
Çalşma Müdürlüğüne bildirmek zorundadr.  

Bölge Çalşma Müdürlüğü mesul memuru ise bildirimin alndğna dair belge vermek zorundadr.  
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4. 5 İşçi Çalştrma ve Kimlik Karnesi: 
İşveren veya işveren vekili, işe aldğ her işçiye İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafndan seri ve sra 
numaral olarak bastrlp işverenlere paras karşlğ verdiği (işçi çalşma ve kimlik karnesi) ni 
onbeş gün içinde vermek zorundadr. Karneler işçilere imza karşlğ teslim edilir.  

İşyerinde işe başlayan işçiler İŞE GİRDİĞİ GÜN içinde Bölge Çalşma Müdürlüğüne ve SSK. na 
işveren tarafndan bildirilmek mecburiyetindedir.  

İşçi çkşlarnda; her ay Bölge Çalşma Müdürlüğüne, SSK. ya ise dört aylk dönem bordrolarnda 
bildirilmelidir.  
 

4. 6 İşçi ve İşveren Akitlerinin Feshi: 
A- İşçinin bildirimsiz fesih hakk; 

A1- Sağlk sebepleri.  

A2- Ahlak ve iyi niyet kurallarna uymayan haller ve benzerleri.  

A3- Zorlayc sebeple uygulanabilir 
 

B- İşverenin bildirimsiz fesih hakk; 

B1- Sağlk sebepleri.  

B2- Ahlak ve iyi niyet kurallarna uymayan haller ve benzerleri.  

B3- İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalşmaktan alkoyan zorlayc sebebin ortaya 
çkmas durumunda uygulanabilir.  

Yukarda ana başlklar yazl hususlarla ilgili geniş bilgi için İş Kanununun 16. ve 17. maddesine 
baknz. [1475 Sayl Kanun] 
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5. Bölüm 

EKLER 
 
5. 1 

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME 
[Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ 
Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] 

 
İÇİNDEKİLER 

 
Madde 1- Sözleşmenin Taraflar 
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 
Madde 3- İşin Ad, Yaplma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktar 
Madde 4- Sözleşmenin Dili 
Madde 5- Tanmlar 
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli 
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 
Madde 8- Sözleşmenin Ekleri 
Madde 9- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi 
Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler 
Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartlar 
Madde 12- İş Program 
Madde 13- Avans Verilmesi, Şartlar ve Miktar 
Madde 14- Fiyat Fark Ödenmesi ve Hesaplanmas Şartlar 
Madde 15- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar 
Madde 16- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakm Onarm, Yedek  
                 Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar 
Madde 17- İşin ve İşyerinin Korunmas ve Sigortalanmas 
Madde 18- Süre Uzatm Verilebilecek Haller ve Şartlar 
Madde 19- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 
Madde 20- Teminat Süresi 
Madde 21- Yap Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar 
Madde 22- Yüklenicilerin/Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu 
Madde 23- Teknik Personel, Makine, Teçhizat ve Ekipman  
                 Bulundurulmas 
Madde 24- Sözleşmede Değişiklik Yaplmas  
Madde 25- Taahhüdün Yerine Getirilmemesi 
Madde 26- Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve  
                  Sözleşmenin Feshi 
Madde 27- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar 
Madde 28- Sözleşme Kapsamnda Yaptrlabilecek İlave İşler, İş Eksilişi  
                 ve İşin Tasfiyesi 
Madde 29- Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti 
Madde 30- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş ile İlgili Çalştracağ  
                 Personele İlişkin Sorumluluklar 
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Madde 31-   
Madde 32- Anlaşmazlklarn Çözümü 
Madde 33- Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 34- Diğer Hususlar 
Madde 35- Yürürlük 
Madde 36- Sözleşmenin İmzalanmas 
 
 
 
 
EK :7 

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME 
(Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme / Birim Fiyat Sözleşme / Karma Sözleşme) 

 
İKN (İhale Kayt Numaras): ……………….. 

Madde 1 - Sözleşmenin taraflar 1 

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ......................................................... (bundan sonra İdare olarak 
anlacaktr) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak 
anlacaktr) arasnda aşağda yazl şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Ksm 2 Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İdarenin 

 a) Ad: .................................................................................................................................  

 b) Adresi: ............................................................................................................................  

 c) Telefon numaras: ...........................................................................................................  

 ç) Faks numaras: ...............................................................................................................  

 d) Elektronik posta adresi (varsa) 2: ...................................................................................  
2.2. Yüklenicinin 

 a) Ad, soyad/ticaret unvan3: . ...........................................................................................  

 b) T.C. Kimlik No4: ............................................................................................................  

 c) Vergi Kimlik No5: ..........................................................................................................  

                                                           
1 İdarenin ad  ile yüklenicinin ad, soyad /ticaret unvan; yüklenicinin ortak girişim olmas halinde ortak girişimi 
oluşturan bütün gerçek veya tüzel kişilerin ad, soyad / ticaret unvanlar yazlacaktr. 
2 Elektronik posta yoluyla bildirim yaplmasnn öngörülmesi halinde elektronik posta adresi olarak, İdarenin resmi 
elektronik posta adresi yazlacaktr. 
3 Yüklenicinin iş ortaklğ veya konsorsiyum olmas halinde, iş ortaklğ veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve 
tüzel kişi ortaklarn ad/unvan  ile iş ortaklğnda ortaklarn hisse oranlar, konsorsiyumda ise ortaklarn işin hangi 
ksmn yüklendiği belirtilecektir. 
4 Türkiye Cumhuriyeti vatandaş gerçek kişi yüklenicilerin veya ortak girişimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaş gerçek 
kişi ortaklarnn T.C. Kimlik Numaralar yazlacaktr.  
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 ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi6: ...............................................................................  

 d) Telefon numaras: ..........................................................................................................  

 e) Bildirime esas faks numaras: ........................................................................................  

 f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : .............................................................  

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karş tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 
bildirilen adrese yaplacak tebliğ, ilgili tarafa yaplmş saylr.  

2.4. Taraflar, yazl tebligat daha sonra süresi içinde yapmak kaydyla, kurye, faks veya elektronik 
posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - İşin ad, yaplma yeri, niteliği, türü ve miktar 
3.1. İşin ad : ............................................................................................................................  
3.2. İşin yaplma yeri: .............................................................................................................  

3.3. İşin niteliği, türü ve miktar : ...........................................................................................  

Madde 4-Sözleşmenin dili  
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir. 7 

Madde 5 - Tanmlar 8  

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasnda, 4734 sayl Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayl Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu ile Yapm İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümannda oluşturan diğer 
belgelerde yer alan tanmlar geçerlidir. 

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1.  ........................................................................................................................................ 9 
                                                                                                                                                                                                 
5 Yerli istekli olan yüklenicilerin Vergi Kimlik Numaralar, yabanc yüklenicilerin ise ilgili ülke vergi kayt bilgileri 
yazlacaktr.  
6 İş ortaklğ adna pilot ortağn, konsorsiyum adna koordinatör ortağn tebligata esas adresi yazlacak ve bu adrese 

yaplacak her türlü tebligatn, iş ortaklğn veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara 

yaplmş saylacağ belirtilecektir. 

 

7 Sözleşme Türkçe ile birlikte başka bir dilde de hazrlanabilir. Bu durumda, madde metni aşağdaki şekilde 
düzenlenecektir; 

“4.1. Sözleşme Türkçe ve ………… hazrlanmştr. Ancak sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alnacaktr.” 
8  İdare ihale edilen yapm işinin özelliğine göre, varsa açklanmasn gerekli gördüğü diğer terimlere ilişkin tanmlara 
burada yer verecektir. 
9 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümannda yer alan uygulama projeleri ve 
bunlara ilişkin mahal listelerine dayal olarak, işin tamam için yüklenici tarafndan teklif edilen 
........…...............(rakam ve yazyla)............................. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yaplan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alnr.” 

(2) Birim fiyatl sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 
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Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yap kullanm izin belgesi 
giderleri vb  giderler ile ulaşm, sözleşme kapsamndaki her türlü sigorta giderleri sözleşme 
bedeline dahildir. İlgili mevzuat uyarnca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline 
dahil olmayp, İdare tarafndan Yükleniciye ödenir.  

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri  
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale doküman ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi 
bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümann oluşturan belgelerdeki hükümler arasnda 
çelişki veya farkllk olmas halinde, ihale dokümannda yer alan hükümler esas alnr. 

8.2.İhale dokümann oluşturan belgeler  
8.2.1. 10 .......................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                                 
“6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümannda yer alan ön ve/veya kesin projelere ( ihale 
dokümannda mevcut olan projelere göre biri veya her ikisi yazlr) ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat 
tariflerine dayal olarak, İdarece hazrlanmş birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktar ile bu iş 
kalemleri için yüklenici tarafndan teklif edilen birim fiyatlarn çarpm sonucu bulunan tutarlarn toplam olan 
……..................... (rakam ve yazyla) ............................. bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yaplan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme 
bedelinin tespitinde kullanlan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alnr.” 

(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“6.1. Bu Sözleşme, karma sözleşme olup, ihale dokümannda yer alan ön ve/veya kesin projelere (İhale dokümannda 
mevcut olan projelere göre biri veya her ikisi yazlr.) ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayal 
olarak, İdarece hazrlanmş birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktar ile bu iş kalemleri için 
yüklenici tarafndan teklif edilen birim fiyatlarn çarpm sonucu bulunan tutarlarn toplam olan ……..................... 
(rakam ve yazyla)............................. bedel ile ihale dokümannda yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal 
listelerine dayal olarak, işin anahtar teslim götürü bedel ksm için yüklenici tarafndan teklif edilen........…............... 
(rakam ve yazyla)............................. bedelin toplam olmak üzere ………………. (rakam ve yazyla)............................. 
bedel üzerinden akdedilmiştir. 

6.2. Yaplan işlerin bedellerinin ödenmesinde; birim fiyat teklif alnan iş ksmlar için, birim fiyat teklif cetvelinde 
yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanlan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni 
birim fiyatlar, işin anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif alnan ksmlar için ise yüklenicinin teklif ettiği toplam 
bedel, esas alnr.” 
10 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 
“8.2.1. İhale dokümann oluşturan belgeler arasndaki öncelik sralamas aşağdaki gibidir 
  1- Yapm İşleri Genel Şartnamesi 
  2- İdari Şartname, 
  3-  Sözleşme Tasars, 
  4-Uygulama Projesi, 
  5- Mahal Listesi, 
  6- Özel Teknik Şartname, 
  7- Genel Teknik Şartname, 
  8- Açklamalar (varsa), 
  9- Diğer Ekler.” 
(2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 
“8.2.1. İhale dokümann oluşturan belgeler arasndaki öncelik sralamas aşağdaki gibidir 
  1- Yapm İşleri Genel Şartnamesi 
  2- İdari Şartname, 
  3-  Sözleşme Tasars, 
  4-Birim Fiyat Tarifleri, 
  5- Mahal Listesi, 
  6- Özel Teknik Şartname, 
  7- Genel Teknik Şartname, 
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8.3. Varsa, zeyilnameler ait olduklar dokümann öncelik srasna sahiptir.  

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi  
9.1. Sözleşmenin imzalandğ tarihten itibaren ................... (rakam ve yazyla) ...................  gün 
içinde Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yaplarak işe başlanr.  

9.2. Yüklenici ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasnda düzenlenen yer teslim tutanağnn 
imzalanmasyla Yükleniciye yer teslimi yaplmş olur. Ancak; yer teslim tutanağnda, yer tesliminin 
tutanağn onaylanmas halinde gerçekleşmiş olacağnn belirtilmesi halinde, tutanağn 
onaylandğnn Yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yaplmş olur. 

9.3. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren .... gün içinde tamamlayarak 
geçici kabule hazr hale getirmek zorundadr. Bu sözleşmenin uygulanmasnda sürelerin hesab 
takvim günü esasna göre yaplmştr. Sürenin hesaplanmasnda; havann fen noktasndan çalşmaya 
uygun olmayan  dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alndğndan, bu nedenlerle ayrca süre 
uzatm verilmez. 

9.4.  ........................................................................................................................................ 11 
9.5. Bu işyerinde havann fen noktasndan çalşmaya uygun olmadğ günler ............................ 
tarihleri arasndaki ….(rakam ve yazyla) …… gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate 
alnmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartlar yerine getirerek işi tamamlamas için bu dönemde 
çalşmasn isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yla sari hale gelen işlerde, çalşmaya uygun 
olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatn cinsine göre dikkate alnr. 

                                                                                                                                                                                                 
  8- Ön / Kesin Projeler, 
  9- Açklamalar (varsa), 
  10- Diğer Ekler.” 
(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 
“8.2.1. İşin, birim fiyat teklif teklif alnan ksmlar için ihale dokümann oluşturan belgeler arasndaki öncelik 
sralamas aşağdaki gibidir, 
  1- Yapm İşleri Genel Şartnamesi 
  2- İdari Şartname, 
  3-  Sözleşme Tasars, 
  4- Birim Fiyat Tarifleri, 
  5- Mahal Listesi, 
  6- Özel Teknik Şartname, 
  7- Genel Teknik Şartname, 
  8- Ön / Kesin Projeler, 
  9- Açklamalar (varsa), 
  10- Diğer Ekler. 
8.2.2. İşin, anahtar teslim götürü bedel teklif alnan ksmlar için ihale dokümann oluşturan belgeler arasndaki 
öncelik sralamas aşağdaki gibidir, 
  1- Yapm İşleri Genel Şartnamesi 
  2- İdari Şartname, 
  3- Sözleşme Tasars, 
  4-Uygulama Projesi, 
  5- Mahal Listesi, 
  6- Özel Teknik Şartname, 
  7- Genel Teknik Şartname, 
  8- Açklamalar (varsa), 
  9- Diğer Ekler.” 
11 İdari şartnamede ksmi kabul yaplmas öngörülmüş ise madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“9.4. İşin müstakil kullanmna elverişli ksmlar ve bitirme tarihleri:  

   İşin Ksmlar                       Bitirme Tarihleri        .” 
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9.6. İşin erken bitirilmesi halinde, İdare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapm İşleri Genel 
Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar. 

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  
10.1. Kesin teminat 
10.1.1. Yüklenici,..........................(rakam ve yazyla)........................... kesin teminat vermiştir. 

10.1.2. Teminatn, teminat  mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi  
…/…/…. tarihine kadardr. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezal çalşma nedeniyle 
kesin kabulün gecikeceğinin anlaşlmas durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi 
karşlayacak şekilde uzatlr. 

10.2. Ek kesin teminat 
10.2.1. Fiyat fark hesaplanmasnn öngörülmesi halinde, fiyat fark olarak ödenecek bedelin 
ve/veya iş artş olmas halinde bu artş tutarnn % 6’s orannda teminat olarak kabul edilen 
değerler üzerinden ek kesin teminat alnr. Fiyat fark olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan 
ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yaplmak suretiyle de karşlanabilir. 
10.2.2. Ek kesin teminatn teminat mektubu olmas halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, 
kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 

10.3. Yüklenici tarafndan verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayl Kanunun 34 üncü 
maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.  

10.4. Kesin teminatn ve ek kesin teminatn geri verilmesi  
10.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale doküman hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden 
ve varsa işe ait eksik ve kusurlarn giderilerek geçici kabul tutanağnn onaylanmasndan  ve 
Yüklenicinin bu işten dolay İdareye herhangi bir borcunun olmadğ tespit edildikten sonra, alnmş 
olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn yars; kesin kabul tutanağnn onaylanmasndan 
sonra ise kalan, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra, Yükleniciye 
iade edilir.  

10.4.2. Yüklenicinin ilişiksizlik belgesini sunmamas halinde, durum Sosyal Güvenlik Kurumundan 
yaz ile sorularak, Yüklenicinin ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadğnn anlaşlmas 
durumunda, geçici kabul tutanağnn onaylanmasndan sonra kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatn yars; kesin kabul tutanağnn onaylanmasndan sonra ise kalan, Yükleniciye iade edilir 
10.4.3. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar ile ücret 
ve ücret saylan ödemelerden yaplan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar 
ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmakszn kesin teminatlar 
paraya çevrilerek borçlarna karşlk mahsup edilir, varsa kalan Yükleniciye iade edilir.  

10.4.4. Yukardaki hükümlere göre mahsup işlemi yaplmasna gerek bulunmayan hallerde; kesin 
hesap ve kesin kabul tutanağnn onaylanmasndan itibaren iki yl içinde İdarenin yazl uyarsna 
rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar hükümsüz kalr ve 
düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dşndaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye 
gelir kaydedilir. 
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10.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alnan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz. 

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartlar 
11.1. Yüklenicinin hakedişi .............................................................................. ödenir.12 

4.1.11.2. Hakediş raporlar, bu Sözleşmenin eki olan Yapm işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen 
esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yaplarak her ayn ilk beş iş günü içinde düzenlenir. 
Hazrlanan hakedişler raporlar İdarece onaylandktan sonra otuz gün içinde tahakkuka 
bağlanarak on beş gün içinde ödenir. 13 

  Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 

  20..  Ylnda ...................................... 

  20..  Ylnda ...................................... 

  20..  Ylnda ...................................... 

  ………………………………..……. 

ödenek tespit olunmuştur. 

11.3. Yukarda belirtilen yl ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydyla 
Yüklenicinin de görüşü alnarak artrlabilir. Yüklenici artrlan ödenekleri, onaylanan revize iş 
programna uygun şekilde yl içinde imalat olarak gerçekleştirmek zorundadr. 

11.4. İdarenin talebi olmakszn Yüklenici iş programna nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu 
fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder. 
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarn İdarenin yazl izni olmakszn başkalarna temlik 
edemez. Temliknamelerin noter tarafndan düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayt ve şartlar 
taşmas gerekir.  

Madde 12 - İş program 
12.1. Yüklenici, iş programn yer tesliminin yapldğ tarihten  itibaren on beş gün içinde, sözleşme 
bedeli üzerinden bir günde yaplmas gereken iş tutarn hesaplayarak, ödeneklerin yllara göre 
dağlm esaslar ile varsa işin ksmlar ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen 
örneklere uygun olarak hazrlar. Bu programda ayrca; ……………14 yllk ödenek dilimleri ve 

                                                           
12 Ödemeyi yapacak birimin ad yazlr. 

4.1.13 İdare tarafndan bir ay içinde birden fazla hakediş raporunun düzenlenebileceğinin öngörülmesi 
durumunda madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

4.1.“11.2. Hakediş raporlar, bu Sözleşmenin eki olan Yapm işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar 
çerçevesinde, kanuni kesintiler de yaplarak her ayn ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Ancak ödenek 
durumunun uygun olmas halinde bir ay içinde birden fazla hakediş raporu düzenlenebilir. Hazrlanan 
hakedişler raporlar İdarece onaylandktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde 
ödenir.”  

 
14 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde maddeye, “iş kalemlerini ve iş gruplarn, aylk imalat ve iş 
miktarlarn,” ibaresi yazlacaktr. 

(2) Birim fiyat sözleşmelerde maddeye “iş kalemleri, aylk imalat ve iş miktarlar, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde 
ihzarat,)” ibaresi yazlacaktr. 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi76

 

bunlarn aylara dağlm gösterilir ve  iş program en az dört nüsha hazrlanarak onaylanmak üzere 
İdareye teslim edilir.  

12.2. İdare, iş programn verildiği tarihten başlamak üzere……… gün içinde onaylar. 

12.3. İş programnn hazrlanmas ve uygulanmas ile ilgili diğer hususlarda Yapm İşleri Genel 
Şartnamesi hükümleri uygulanr.  

Madde 13 - Avans verilmesi şartlar ve miktar  
13.1. Bu iş için avans 15 ..........................................................................................................  
                                                                                                                                                                                                 
(3) Karma sözleşmelerde maddeye, “iş kalemleri ve iş gruplarn ile aylk imalat ve iş miktarlar, (ihzarat ödemesi 
öngörülen işlerde ihzarat,)” ibaresi yazlacaktr. 
15 (1) Avans verilmeyecekse madde metnine “ verilmeyecektir” ibaresi yazlacaktr. 

(2) Avans verilecekse madde metnine “aşağdaki şartlar dahilinde verilecektir” ibaresi yazlacak ve aşağdaki hükümler 
madde metnine ilave edilecektir.  

4.1.“ 13.2. Yer teslimi yapldktan ve iş program onaylandktan sonra yüklenicinin yazl isteği üzerine 
verilecek avansla ayn miktar (iş programnda öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan avans 
mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu (Avans teminat mektubu; Kamu İhale Kurumu tarafndan 
belirlenen kapsam ve şekle uygun olacaktr.) veya Hazine Müsteşarlğnca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma 
Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşlğnda;  

a) Şantiyenin kurulmas, lüzumlu makine ve ekipmann nakli, 

b) Makine, ekipman, malzeme ve cihazlarn satn alnmas ve siparişe bağlanmas,  

“[c) Taahhüdün ifas için gerekli ihzarat malzemesinin temini, ] teklif birim fiyat ve karma sözleşmelerde bu ibare 
eklenecektir” 

gibi işler için gerekli giderleri karşlamak üzere sözleşme bedelinin yüzde ….. (idari şartnamedeki oran yazlacaktr)….. 
tutarnda avans verilecektir. 

13.3.  Avans def’aten / dilimler halinde aşağdaki tarihte / tarihlerde ödenecektir; 

(a) [avans dilimi ve tarihi] 
(b) [avans dilimi ve tarihi] 
(c) [avans dilimi ve tarihi] 
.......................................... 
13.4. Yüklenici, yukarda belirtilen  tarihte / tarihlerde ödenecek avans tutarnn tümünü bir defada almak istemezse, 
bunu ödenmesi kararlaştrlan yl sonuna kadar peyderpey talep edebilir. Talep edildiği tarihte verilecek avans miktar, 
hiçbir şekilde, bakiye işe ait sözleşme bedelinin belirlenen avans oranyla çarpmndan elde edilecek tutar geçemez.  

13.5. Avansn muhtelif sebeplerle öngörülenden geç ödenmesinden dolay yüklenici İdareden hiçbir suretle süre 
uzatm, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamay taahhüt eder.  

13.6. Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağ yazl başvurusunda, avans yukardaki amaca uygun olarak 
kullanacağn, bu avans tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarlar ile itfa tarihlerini bildirmesi ve avans 
hükümlerine uyacağn taahhüt etmesi şarttr.  

13.7. Yüklenici, aldğ bu avans bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretlerini ve benzeri geçerli belgeleri 
……… gün içinde İdareye verecektir. 

13.8. İdare, iş programnn aksamas veya avansn şartlara uygun sarf edilmemesi veya ………. gün içerisinde işe 
başlanlmamş olmas hallerinde, mahsubu yaplmamş avans veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten 
def’aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadğ takdirde avans teminatn nakde çevirmeye her zaman 
yetkilidir.  

13.9. Avans mahsubu aşağda yazl esaslar dahilinde yaplr: 

13.9.1. Avans mahsup oran, avans verilme orannn % 50 fazlasdr. 

13.9.2. Avanslar, avansn verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarna, avans mahsup oran 
uygulanarak hakedişlerden kesinti yaplmak suretiyle mahsup edilir.  
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Madde 14 - Fiyat fark ödenmesi ve hesaplanmas şartlar 

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatlan süre içinde, sözleşmenin tamamen 
ifasna kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artşa gidilmesi veya yeni mali 
yükümlülüklerin ihdas gibi nedenlerle fiyat fark verilmesi talebinde bulunamaz. 

14.2. ....................................................................................................................................  16 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkna ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandktan sonra 
değişiklik yaplamaz. 

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar  

15.1. .....................................................................................................................................  17 

                                                                                                                                                                                                 
13.9.3. Mahsup edilen miktar kadar avans teminat iade edilir.  

13.9.4. Eğer varsa, avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde nispetine baklmakszn tamamen kesilir. Hakediş tutar 
yetmediği takdirde fark, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminat nakde çevrilerek mahsup 
edilir.  

13.9.5. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz  gün içerisinde avans bakiyesini 
nakden ödemek zorundadr. Bu süre sonunda ödeme yaplmadğ takdirde, avans bakiyesi avans teminat nakde 
çevrilerek mahsup edilir.  

13.10. Avanslar hiçbir suretle başkalarna temlik edilemez. Avans teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.” 
16 (1)İdari şartnamede fiyat fark hesaplanmasnn öngörülmediği hallerde madde metni aşağdaki şekilde 
düzenlenecektir. 

“14.2. Yükleniciye fiyat fark verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim 

tarihinin süre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayl Bakanlar Kurulu 

Karar eki 4734 Sayl Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yaplacak Olan Yapm İşlerine İlişkin Fiyat Fark 

Hesabnda Uygulanacak Esaslarn 12 inci maddesi uyarnca fiyat fark ödenir. Bu durumda, fiyat fark 

hesaplanrken temel indeks ve güncel indeks olarak Başbakanlk Devlet İstatistik Enstitüsü tarafndan 

yaymlanan (1994=100) bazl Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlar İndeks Saylar Tablosunun “Genel” satrndaki 

say esas alnr.“  

(2)İdari şartnamede fiyat fark hesaplanmas öngörülmüş  ise madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir 

“14.2. Sözleşmenin yürütülmesi srasnda yükleniciye fiyat fark verilecektir.” [Ayrca, fiyat fark ödenmesi 

öngörülen işlerde İdareler, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki “4734 Sayl Kamu İhale 

Kanununa Göre İhalesi Yaplacak Olan Yapm İşlerine İlişkin Fiyat Fark Hesabnda Uygulanacak Esaslar”n 

fiyat farknn hesab ve ödenmesine ilişkin hükümlerini (5-12 maddeler), madde metnine dahil edecektir]  

17 (1) İdare, işin özelliği nedeniyle idari şartnamede alt yükleniciye izin verilmemesi durumunda aşağdaki metne yer 
verilecektir. 
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Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakm onarm, yedek parça gibi destek 
hizmetlerine ait şartlar  
16.1. ........................................................................................................................................ 18 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunmas ve sigortalanmas 
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taştlar, 
tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici 
kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskn, toprak kaymas, frtna, 
yangn gibi doğal afetler ile hrszlk, sabotaj gibi risklere karş, Yapm İşleri Genel Şartnamesinde 
yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptrmak zorundadr. 
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin 
………..……19 genişletilmiş bakm devresi teminatn içeren sigorta yaptrmak zorundadr. 

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunmas ve sigortalanmas ile ilgili sorumluluklar konusunda 
Yapm İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanr. 

Madde 18 - Süre uzatm verilebilecek haller ve şartlar 
18.1. Mücbir sebepler 
18.1.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatm verilebilecek haller aşağda saylmştr: 

 a) Doğal afetler. 

 b) Kanuni grev. 

 c) Genel salgn hastalk. 

 ç) Ksmi veya genel seferberlik ilan. 

 d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafndan belirlenecek benzeri diğer haller. 

18.1.2. Yukarda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatm 
verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

 a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamş olmas, 

 b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmas, 

 c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gücünün yetmemesi 

 ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazl 
olarak bildirimde bulunmas, 

 d) Yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi, 

 zorunludur. 

18.2. İdareden kaynaklanan nedenler 
                                                                                                                                                                                                 
“15.1. Bu işte  alt yüklenici çalştrlmayacak ve işlerin tamam yüklenicinin kendisi tarafndan yaplacaktr.”   

(2) İdare, alt yüklenici çalştrlmasna izin verdiği hallerde ise maddeye, İdarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi 
ve yapacaklar iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalştrlmas ve sorumluluklar bakmndan Yapm İşleri Genel 
Şartnamesindeki  hükümlerin uygulanacağ hususunu yazacaktr. 
18 Bu Sözleşme kapsamnda, yapm işiyle birlikte ifas istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakm-onarm, yedek 
parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti sürelerini de belirten şartlar, varsa bu maddeye ayrntl 
olarak yazlacaktr. 
19 İşin geçici kabul tarihi ile kesin kabul tarihi arasnda geçerli olacak genişletilmiş bakm devresi teminatnn kapsam 
ve süresi ihale dokümannda öngörülen şekilde bu maddeye yazlacaktr. 
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18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapm İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin 
ifasna ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmakszn yerine getirmemesi (yer teslimi, 
projelerin onaylanmas, iş programnn onaylanmas, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple 
sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün 
yerine getirilmesine engel nitelikte olmas ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gücünün 
yetmemiş olmas halinde, işi engelleyici sebeplere ve yaplacak işin niteliğine göre, işin bir ksmna 
veya tamamna ait süre en az gecikilen süre kadar  uzatlr. 
18.3. İlave işler 
18.3.1.  Öngörülemeyen durumlar nedeniyle 20………. bir iş artşnn zorunlu olduğu hallerde ilave 
işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir. 

18.4. İşin süresi ve süre uzatmyla ilgili diğer hususlarda Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümleri 
uygulanr. 

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlar ile ksmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri 
Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.  

Madde 20 - Teminat süresi  
20.1. Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasnda geçecek…. olup,21 bu süre geçici kabul 
itibar tarihinden başlar.  
Madde 21 - Yap denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar  
21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmas, taahhüdün devam 
süresince işyerinde bulundurulacak İdare görevlilerinden oluşan yap denetim görevlisi tarafndan 
denetlenir. Yap denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarna uygun olarak 
vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadr. Şu kadar ki, işin yap denetim görevlisinin 
denetimi altnda yaplmş olmas, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, 
şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarna uygun 
olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldrmaz.  

21.2. İşlerin denetimi, yap denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yap denetim görevlisi 
arasndaki anlaşmazlklar ve diğer hususlarda Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanr. 

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu  
22.1. Yüklenici ve alt yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarna 
uygun şekilde yapmaya mecburdur. 

22.2. Yapnn fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmamas, hileli malzeme kullanlmas ve 
benzeri nedenlerle ortaya çkan zarar ve ziyan bakmndan, alt yükleniciler işin kendi yaptklar 
ksmndan, Yüklenici ise işin tamamndan işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar 

                                                           
20 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnine “sözleşme bedelinin % 10 una kadar oran dahilinde” 
ibaresi yazlacaktr.  

(2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metnine “sözleşme bedelinin % 20 sine (Bakanlar Kurulu bu oran % 40’a kadar 
artrmaya yetkilidir) kadar oran dahilinde” ibaresi yazlacaktr.  

(3) Karma sözleşmelerde madde metnine “işin; birim fiyat teklif teklif alnan ksmnn bedelinin % 20’sine (Bakanlar 
Kurulu bu oran % 40’a kadar artrmaya yetkilidir.), anahtar teslim götürü bedel teklif alnan ksmnn bedelinin 
% 10’una kadar oran dahilinde” ibaresi yazlacaktr. 
21 Teminat  süresi, Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre İdarece belirlenerek buraya yazlacaktr. 
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sorumludur. Bu sorumluluk, işin kesin kabulünün onay tarihinden itibaren onbeş yl süreyle 
müteselsilen devam eder. 

22.3. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin diğer hususlarda Yapm İşleri Genel 
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanr. 
Madde 23 - (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G./36 md.)Teknik personel, makine, teçhizat ve 
ekipman bulundurulmas 
23.1.  Yüklenici, 23.3. maddesi uyarnca, bildirdiği teknik personelin onaylandğnn kendisine 
bildirildiği tarihten itibaren aşağda adet ve unvanlar belirtilen teknik personeli iş yerinde devaml 
olarak bulundurmak zorundadr. 

 Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvan                   Mesleki Özellikleri 22 

1-. ........................................................................................................................................  

2-. ........................................................................................................................................  

3-. ........................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………… 

23.2. Yüklenici, yukarda adet ve mesleki unvan belirtilen teknik personeli iş başnda 
bulundurmadğ takdirde; 

1- ..................(Mesleki unvan).................... için............................. TL/Gün, .........................  

2- ................................................................için..............................TL/Gün, ...........................  

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 

23.3. (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G./36 md.)Yüklenici, yukarda belirtilen teknik personelin 
isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odas kayt belgesi, noterden alnan taahhütname) Teknik 
Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapldğ tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye 
bildirmek zorundadr. İdare, bu personel hakknda gerekli incelemeyi yaptktan sonra kabul edip 
etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafndan bu süre içerisinde herhangi bir 
bildirim yaplmadğ takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş saylr.  

23.4. Yüklenici tarafndan bildirilen teknik personelin İdare tarafndan kabul edilmemesi halinde, 
kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye beş 
gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde Yüklenici yeni bir teknik personel bildirmeye 
mecburdur. Aksi halde, teknik personel için yukarda öngörülen günlük cezalar uygulanr. 

23.5. Yukarda öngörülen teknik personelin iş başnda bulundurulmamas durumunda İdare 
öngörülen teknik personel iş başna getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmakszn işi 
durdurabilir.  

23.6. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve 
yerine yine ayn niteliklere sahip olduğu İdarece kabul edilmiş vekil brakarak; diğerleri ise, 
hastalk, İdarenin yazl onay ile yllk izin kullanlmas veya işle ilgili seyahat yaplmas gibi 
sebeplerle işyerinden ayrlabilirler.  

23.7. İşin devam srasnda geçici olarak işyerinde bulunmas gereken teknik personelle ilgili olarak; 
bu kişilerin işbaşnda bulunma zaman ve süreleri yap denetim görevlisiyle Yüklenici arasnda 
düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanlarn isimlerini, belgeleriyle 
birlikte ilk işe başlayacaklar tarihten en az otuz gün önce İdareye bildirmek mecburiyetindedir. 
                                                           
22 (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G./36 md.) İdare öngörülen teknik personelin adet ve unvan ile bu personelde 
aranacak nitelikleri bu maddeye yazacaktr. 
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İdare, bu elemanlar hakknda gerekli incelemeyi yaptktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün 
içinde Yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yaplmadğ takdirde, bildirilen teknik 
elemanlar kabul edilmiş saylr. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. 

23.8. (Ek: 03/07/2009-27277 R.G./36 md.)Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağda cinsi, 
çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipman iş programna uygun olarak iş 
yerinde bulundurmak zorundadr. 

      Cinsi                         Çeşidi                            Adedi                     Kapasitesi               

1-.............................................................................................................................  

2- .............................................................................................................................  

3-.............................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yaplmas  
24.1. Sözleşme imzalandktan sonra, sözleşme bedelinin aşlmamas ve İdare ile Yüklenicinin 
karşlkl olarak anlaşmas kaydyla, aşağda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik 
yaplabilir: 

 a) İşin yaplma yeri, 

 b) İşin süresinden önce yaplmas kaydyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlar. 

Madde 25 - Taahhüdün yerine getirilmemesi 
25.1. Yüklenicinin, taahhüdünü ihale doküman ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi (yer teslimine yanaşmamas, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptrlmas veya 
onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalştrlmas, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi 
biten teminat mektubunun süresinin uzatlmamas, iş programnn aksatlmas gibi sözleşmeye 
aykr davranşlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümannda belirlenen oranda 
gecikme cezas uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açkça belirtilen 
ihtarna rağmen ayn halin devam etmesi durumunda, ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn 
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesab genel 
hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 26 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  
26.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatm halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi 
süresinde bitirmediği takdirde ……… gün23 süreli yazl ihtar yaplarak gecikme cezas uygulanr. 
26.2.  Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her 
takvim günü için sözleşme bedelinin ………(rakam ve yazyla) ……..24 orannda gecikme cezas 
uygulanr 25 

                                                           
23 4735 sayl Kanunun 20/a maddesi gereğince yükleniciye verilecek ihtarn süresi 10 günden daha az olmayacak 
şekilde belirlenir. 
24 İdareler; sözleşme konusu işin sözleşmesinde öngörülen sürede tamamnn bitirilememesi halinde, gecikilen her 
takvim günü için, sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altsndan (%0,06) fazla olmamak üzere 
gecikme cezas oran belirleyerek madde metnine yazacaktr.  
25 İdare, ksmi kabul öngörülen ihalelerde  madde metnini aşağdaki şekilde düzenleyecekdir. 

“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işin müstakil kullanmna elverişli ksmnn zamannda bitirmemesi 
halinde İdare tarafndan en az on gün süreli yazl ihtar yaplarak  aşadaki oranlarda gecikme cezas uygulanr: 

İşin Ksmlar           Bitirme Tarihleri Ksmi Gecikme Cezalar 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi82

 

26.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen ayn durumun devam etmesi halinde ayrca 
protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesab 
genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

26.4. Gecikme cezalar ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn Yükleniciye yaplacak hakediş 
ödemelerinden kesilir. Bu cezalarn hakediş ödemelerinden karşlanamamas halinde Yükleniciden 
ayrca tahsilat yaplr. 

26.5. Ksmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamnn bitirilmemesi halinde, günlük gecikme 
cezas sözleşme bedeli üzerinden alnr.  

26.6. Ksmi gecikme cezas uygulanan işlerde, işin tamamnn süresinde bitirilmemesi halinde 
gecikme cezas işin bitirilmeyen ksmlar için uygulanr. Bu durumda sözleşme bedelinin tamam 
üzerinden gecikme cezas uygulanmaz. 

Madde 27 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 
27.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafndan feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye 
ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapm İşleri Genel 
Şartnamesi hükümleri uygulanr. 

Madde 28 - Sözleşme kapsamnda yaptrlabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  
28.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artşnn zorunlu olmas halinde, işin; 

 a) Sözleşmeye esas proje içinde kalmas, 

 b) İdareyi külfete sokmakszn asl işten ayrlmasnn teknik veya ekonomik olarak mümkün 
olmamas şartlaryla,26……………….……, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanndaki hükümler 
çerçevesinde, ilave iş ayn Yükleniciye yaptrlabilir.  

28.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağnn anlaşlmas durumunda ise, artş 
yaplmakszn hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin işin tamamn 
ihale doküman ve sözleşme hükümlerine uygun olarak sözleşme bedeli tamamlanncaya kadar 
yerine getirmesi zorunludur. 

28.3. İşin, sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağnn anlaşlmas 
halinde de, Yüklenici işi bitirmek zorundadr. (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G./37 md.)Bu 
durumda, Yükleniciye yapmş olduğu gerçek giderler ve Yüklenici kârna karşlk olarak, sözleşme 
bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlaryla yaptğ işin tutar arasndaki bedel farknn % 5’i, geçici 
kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden İdarece ödenecektir. 

                                                                                                                                                                                                 
I.Ksm : ...../…/………. ksmn bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde 

altsndan (% 0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir. 

II.Ksm: ...../…/………. ksmn bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde 
altsndan (% 0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir. 

……………   

 
26 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnine “sözleşme bedelinin % 10 una kadar oran dahilinde” 
ibaresi yazlacaktr.  

(2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metnine “sözleşme bedelinin % 20 sine (Bakanlar Kurulu bu oran % 40’a kadar 
artrmaya yetkilidir) kadar oran dahilinde” ibaresi yazlacaktr.  

(3) Karma sözleşmelerde madde metnine “işin; birim fiyat teklif teklif alnan ksmnn bedelinin %20’sine (Bakanlar 
Kurulu bu oran %40’a kadar artrmaya yetkilidir.), anahtar teslim götürü bedel teklif alnan ksmnn bedelinin % 
10’una kadar oran dahilinde” ibaresi yazlacaktr. 
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Madde  29 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti 
29.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyat bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapm İşleri 
Genel Şartnamesinin 22 nci maddesine göre hesaplanr. 

29.2. ........................................................................................................................................ 27 
Madde 30 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalştracağ personele ilişkin 
sorumluluklar 
30.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalştracağ personelle ilgili sorumluluklar ve buna ilişkin 
şartlarda, Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanr. 

Madde 31 - .............................................................................................................................. 28 

                                                           
27 (1)Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde mentnine “ 29.2. Bu madde boş braklmştr” yazlacaktr. 

(2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“29.2.İş kalemi miktarnn değişmesi 

29.2.1.Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarnda, işin devam srasnda % 
20’yi aşan artşn meydana gelmesi ve toplam artşn ayn zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, 
artşn sözleşme bedeli içindeki pay nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağda gösterildiği şekilde revize edilir 
ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artş aşan ksmna revize birim fiyat üzerinden ödeme yaplr. 

 
  R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ] 
 S  =  Sözleşme bedeli ( TL),    
 F  =  İş kaleminin sözleşme birim fiyat (TL / ….), 
 A  =  İş kaleminde meydana gelen artş miktar (Adet, mt, m2 vb.),  
 R  =  Revize birim fiyat (TL / ….). “ 
(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“29.2.İşin birim fiyat ile yaplan  ksmndaki iş kalemi miktarnn değişmesi 

29.2.1. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarnda, işin devam srasnda % 
20’yi aşan artşn meydana gelmesi ve toplam artşn ayn zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, 
artşn sözleşme bedeli içindeki pay nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağda gösterildiği şekilde revize edilir 
ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artş aşan ksmna revize birim fiyat üzerinden ödeme yaplr. 

 R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ] 
 S  =  Sözleşme bedeli ( TL),    
 F  =  İş kaleminin sözleşme birim fiyat (TL / ….), 
 A  =  İş kaleminde meydana gelen artş miktar (Adet, mt, m2 vb.),  
 R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).” 
28 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnini aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“Madde 31-Geçici kabul noksanlar 

31.1. Geçici kabul noksanlar için sözleşme bedelinin % 3’üne karşlk gelen ksm tutulur ve bu tutar, geçici kabul 
noksan bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksan bulunan işlerde ise bu 
eksikliklerin tamamlanmasn müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat fark ödenen 
işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylk TEFE (Başbakanlk Devlet İstatistik Enstitüsü tarafndan yaynlanan 
Toptan Eşya Fiyatlar İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir” 

(2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metnini aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“Madde 31-İşin devam srasnda kesin hesaplarn yaplmas 

31.1. Yüklenici, kesin hesaplarn zamannda tamamlanmasn teminen işin devam süresince gerekli eleman işbaşnda 
bulundurmaya ve her kalem imalatn tamamlanmasn takiben yap denetim görevlisiyle birlikte hesaplarn hazrlatarak 
peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur. 

31.2. Tamamlanmş, ancak kesin hesab yaplp İdareye verilmemiş iş kalemlerine ait miktarlarn % 90’ hakedişe dahil 
edilir ve kesin hesaplar yaplp İdareye verilmedikçe bu iş kalemlerine ait miktarlarn tamam ödenmez.” 
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Madde 32 - Anlaşmazlklarn çözümü  
32.1.  ........................................................................................................................................ 29 

Madde 33 - Hüküm bulunmayan haller 
33.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayl Kanun ve 
4735 sayl Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmamas halinde ise Borçlar Kanunu 
hükümleri uygulanr.  

Madde 34 - Diğer hususlar30  
                                                                                                                                                                                                 
(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“Madde 31- İşin devam srasnda kesin hesaplarn yaplmas ve geçici kabul noksanlar 

31.1. Yüklenici, işin birim fiyat teklif alnan ksmlarnn kesin hesaplarnn zamannda tamamlanmasn teminen işin 
devam süresince gerekli eleman işbaşnda bulundurmaya ve her kalem imalatn tamamlanmasn takiben yap denetim 
görevlisiyle birlikte hesaplarn hazrlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur. 

31.2. Tamamlanmş, ancak kesin hesab yaplp İdareye verilmemiş iş kalemlerine ait miktarlarn % 90’ hakedişe dahil 
edilir ve kesin hesaplar yaplp İdareye verilmedikçe bu iş kalemlerine ait miktarlarn tamam ödenmez.” 

31.3. İşin anahtar teslimi götürü bedel teklif alnan ksmnda, geçici kabul noksanlar için anahtar teslimi götürü bedel 
teklif alnan ksm bedelinin % 3’üne karşlk gelen ksm tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksan bulunmayan işlerde 
geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksan bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasn müteakip, 
geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat fark ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren 
aylk TEFE (Başbakanlk Devlet İstatistik Enstitüsü tarafndan yaynlanan Toptan Eşya Fiyatlar İndeksi) üzerinden 
güncelleştirilmek suretiyle kesilir” 
29 (1) Sözleşmenin yürütülmesi srasnda taraflar arasnda doğabilecek anlaşmazlklarn esas olarak Türk 
Mahkemelerince çözümlenmesi öngörülecektir. Bu durumda madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir: 

“32.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasndan doğabilecek her türlü anlaşmazlğn çözümünde 
.....................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazlacaktr)………....mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”  

(2) Yerli ve yabanc tüm isteklilerin katlmna açk şekilde yaplan ihalelerde, sözleşmenin yürütülmesi srasnda 
taraflar arasnda çkabilecek anlaşmazlklarn çözümüne ilişkin olarak  milletleraras tahkim öngörülmesi halinde 
buraya aşağdaki metin yazlacaktr.: 

“32.1.  4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde saylan hallerin 
dşndaki tüm durumlarda;  

32.1.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasndan doğabilecek her türlü anlaşmazlğn çözümünde 
.....................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazlacaktr)………....mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

32.2. 4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde  belirtilen 
hallerin varlğnda;  

“32.2.1. İdare ve yüklenici arasnda karşlkl müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrlğ ile sözleşme 
kapsamndaki hükümlerin tatbiki, yorumlanmas ve benzeri konulara ilişkin  anlaşmazlklar (sözleşme hükümlerine 
göre İdarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 
4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir. 

32.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde 
üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafn Noter vastasyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine 
ulaşmasndan itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya taraflarn seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz 
gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi 
üzerine …......(İdarenin bulunduğu yer yazlacaktr) .......... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafndan seçilir. Üçüncü hakem 
başkan olarak görev yapar. 

32.2.3. Anlaşmazlğn esasna ilişkin maddi hukuk kurallar Türk hukukuna tabi olacaktr. Tahkimin dili Türkçe’dir. 
Tahkim yeri, ................................. (İdarenin bulunduğu yer yazlacaktr)..............................’dr. Yetkili mahkeme 
................... (İdarenin bulunduğu yer yazlacaktr)……………… Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. 

32.2.4. İdare veya yüklenici tarafndan hakeme başvurulmuş olmas halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin 
yürütülmesi ile ilgili İdarece alnacak kararlara uymak zorundadr.”  
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34.1.  ........................................................................................................................................  
Madde 35 - Yürürlük 
35.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandğ tarihte yürürlüğe girer.31 

Madde 36 – Sözleşmenin imzalanmas32 
36.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafndan tam olarak 
okunup anlaşldktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altna alnmştr. Ayrca 
İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslna uygun idarece onayl suretini” düzenleyip 
Yükleniciye verecektir. 

 
 

İDARE 33                                                                        YÜKLENİCİ 34 

 
 
5. 2 Madde 38-Aşr düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanmas 
aşamasnda kullanlmak üzere tekliflerin ekinde analizlerin istenilmesi 
38.1. Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlkl 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn 
(ç) bendi hükmü uyarnca,  

a) Teklif birim fiyatl işlerde; teklif edilecek birim fiyatlara ilişkin olarak idare tarafndan, 
tanmladğ her bir iş kaleminin yapm şartlarna, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasn 
istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, 
boşaltma, yatay ve düşey taşmalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz 
girdileri ile miktarlarnn ve tutarlarnn belirtilmediği,  

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; idare tarafndan teklif bedelini oluşturacak iş kalemleri 
ve/veya iş gruplarnn yapm şartlarna bağl kalnarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre 
analizde yer almasn istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat 
yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşmalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin 
belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarnn ve tutarlarnn belirtilmediği,  

                                                                                                                                                                                                 
30 İdarelerce, bu Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, ihale dokümanna, 4734 sayl Kamu İhale Kanunu ile 
4735 sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafndan 
yaynlanan Yapm İşleri Genel Şartnamesi ile diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarna aykr 
olmamak ve bu Tip Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarn ortadan kaldrmamak üzere, işin 
özelliğine göre sözleşmelerde bu başlk altnda bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde numaralar 
teselsül ettirilerek başka düzenlemelere yer verilebilir 
31 İdare, sözleşmenin notere tescili ve onaylatlmasn öngörmesi halinde aşağdaki metni yazacaktr 

“33.1. Bu sözleşme noter tarafndan onaylanp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.”. 
32 Yüklenici tarafndan sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse madde metni aşağdaki 
şekilde düzenlenecektir. 

“34.1. Bu sözleşme ............. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafndan tam olarak okunup anlaşldktan sonra 
..…/…/……tarihinde imza altna alnmş, …….. nüshas İdarede  muhafaza edilerek ……... nüshas da yükleniciye 
verilmiştir. 
33 İhale yetkilisinin ad, soyad ve görevi yazlacaktr. 
34  Yüklenicinin ad-soyad/ticaret unvan; yüklenicinin ortak girişim olmas halinde, bütün ortaklarn  ad- soyad/ticaret 
unvanlar yazlacaktr. Yüklenicinin tüzel kişi olmas halinde yetkili temsilcisinin veya vekilinin ad-soyad yazlacak, 
temsile yetkili olduğuna dair belge sözleşme ekine konulacaktr. 
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(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatnn düzenlenerek ihale doküman kapsamnda 
isteklilere verilmesi gerekmektedir. 

38.2. İdare tarafndan bütün iş kalemleri/iş gruplar için tek bir analiz format düzenlenebileceği 
gibi, iş kalemleri/iş gruplarnn yapm şartlarna göre birden fazla analiz format da düzenlenebilir. 
Ancak bu durumda, idare ihale dokümannda hangi analiz formatnn hangi iş kalemleri/iş gruplar 
için kullanlacağn belirtmek zorundadr.  

38.3. İsteklilerin iş kalemleri/iş gruplar için kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenerek 
yaymlanmş birim fiyatlar teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/gruplar için; hangi kamu 
kurum ve kuruluşunun birim fiyatn kullandklarn, birim fiyat poz numarasn da yazmak suretiyle 
liste halinde belirterek teklifleri kapsamnda sunmalar durumunda, analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenmiş “kar ve genel gider 
içermeyen birim fiyatlarn” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek, 
yaymlanmş birim fiyatn üzerinde olmamak kaydyla, birim fiyatlarn oluşturmalar durumunda 
da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatn” kullandklarn ve 
kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarn yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri 
kapsamnda sunmalar halinde, söz konusu iş kalemleri/iş gruplar için analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir.  

Örneğin; isteklinin, “basnç dayanm C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için 
Bayndrlk ve İskan Bakanlğnn 16.002 poz numaral birim fiyatn (2009 B.F: 101,34 TL) teklif 
etmesi, “basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için ise, Bayndrlk 
ve İskan Bakanlğnn 16.003 poz numaral birim fiyatnn (2009 B.F: 107,50 TL), kar ve genel 
gider hariç tutarna, (107,5/1,25=86,00 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşlğ 
eklemek suretiyle 101,48 TL (86,00 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatlar 
aşağdaki örnek listede gösterildiği şekilde belirtmesi durumunda; bu iki iş kalemi için analiz 
düzenlemesi zorunlu değildir. Ancak ayn örneğe göre, basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan 
demirsiz beton iş kalemi için 86,00 TL’nin altnda veya 107,50 TL’nin üzerinde teklif verilmesi 
durumunda söz konusu iş kalemi için idarece istenen formata uygun analizin sunulmas gereklidir. 
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listesi (Örnek) 
Kamu kurum ve kuruluş birim fiyatlar Teklif 

Kar ve 
genel 
gider 
dahil 
birim 
fiyat  

Kar ve 
genel 
gider 
hariç 
birim 
fiyat  

Teklif 
edilen 
kar ve 
genel 
gider 

Teklif 
edilen 
birim 
fiyat 

Sra 
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(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatnn düzenlenerek ihale doküman kapsamnda 
isteklilere verilmesi gerekmektedir. 

38.2. İdare tarafndan bütün iş kalemleri/iş gruplar için tek bir analiz format düzenlenebileceği 
gibi, iş kalemleri/iş gruplarnn yapm şartlarna göre birden fazla analiz format da düzenlenebilir. 
Ancak bu durumda, idare ihale dokümannda hangi analiz formatnn hangi iş kalemleri/iş gruplar 
için kullanlacağn belirtmek zorundadr.  

38.3. İsteklilerin iş kalemleri/iş gruplar için kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenerek 
yaymlanmş birim fiyatlar teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/gruplar için; hangi kamu 
kurum ve kuruluşunun birim fiyatn kullandklarn, birim fiyat poz numarasn da yazmak suretiyle 
liste halinde belirterek teklifleri kapsamnda sunmalar durumunda, analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenmiş “kar ve genel gider 
içermeyen birim fiyatlarn” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek, 
yaymlanmş birim fiyatn üzerinde olmamak kaydyla, birim fiyatlarn oluşturmalar durumunda 
da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatn” kullandklarn ve 
kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarn yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri 
kapsamnda sunmalar halinde, söz konusu iş kalemleri/iş gruplar için analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir.  

Örneğin; isteklinin, “basnç dayanm C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için 
Bayndrlk ve İskan Bakanlğnn 16.002 poz numaral birim fiyatn (2009 B.F: 101,34 TL) teklif 
etmesi, “basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için ise, Bayndrlk 
ve İskan Bakanlğnn 16.003 poz numaral birim fiyatnn (2009 B.F: 107,50 TL), kar ve genel 
gider hariç tutarna, (107,5/1,25=86,00 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşlğ 
eklemek suretiyle 101,48 TL (86,00 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatlar 
aşağdaki örnek listede gösterildiği şekilde belirtmesi durumunda; bu iki iş kalemi için analiz 
düzenlemesi zorunlu değildir. Ancak ayn örneğe göre, basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan 
demirsiz beton iş kalemi için 86,00 TL’nin altnda veya 107,50 TL’nin üzerinde teklif verilmesi 
durumunda söz konusu iş kalemi için idarece istenen formata uygun analizin sunulmas gereklidir. 
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(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatnn düzenlenerek ihale doküman kapsamnda 
isteklilere verilmesi gerekmektedir. 

38.2. İdare tarafndan bütün iş kalemleri/iş gruplar için tek bir analiz format düzenlenebileceği 
gibi, iş kalemleri/iş gruplarnn yapm şartlarna göre birden fazla analiz format da düzenlenebilir. 
Ancak bu durumda, idare ihale dokümannda hangi analiz formatnn hangi iş kalemleri/iş gruplar 
için kullanlacağn belirtmek zorundadr.  

38.3. İsteklilerin iş kalemleri/iş gruplar için kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenerek 
yaymlanmş birim fiyatlar teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/gruplar için; hangi kamu 
kurum ve kuruluşunun birim fiyatn kullandklarn, birim fiyat poz numarasn da yazmak suretiyle 
liste halinde belirterek teklifleri kapsamnda sunmalar durumunda, analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenmiş “kar ve genel gider 
içermeyen birim fiyatlarn” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek, 
yaymlanmş birim fiyatn üzerinde olmamak kaydyla, birim fiyatlarn oluşturmalar durumunda 
da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatn” kullandklarn ve 
kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarn yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri 
kapsamnda sunmalar halinde, söz konusu iş kalemleri/iş gruplar için analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir.  

Örneğin; isteklinin, “basnç dayanm C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için 
Bayndrlk ve İskan Bakanlğnn 16.002 poz numaral birim fiyatn (2009 B.F: 101,34 TL) teklif 
etmesi, “basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için ise, Bayndrlk 
ve İskan Bakanlğnn 16.003 poz numaral birim fiyatnn (2009 B.F: 107,50 TL), kar ve genel 
gider hariç tutarna, (107,5/1,25=86,00 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşlğ 
eklemek suretiyle 101,48 TL (86,00 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatlar 
aşağdaki örnek listede gösterildiği şekilde belirtmesi durumunda; bu iki iş kalemi için analiz 
düzenlemesi zorunlu değildir. Ancak ayn örneğe göre, basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan 
demirsiz beton iş kalemi için 86,00 TL’nin altnda veya 107,50 TL’nin üzerinde teklif verilmesi 
durumunda söz konusu iş kalemi için idarece istenen formata uygun analizin sunulmas gereklidir. 
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teklif edilmekle birlikte, yukarda belirtildiği şekliyle listede belirtilmemesi durumunda, söz konusu 
iş kalemleri/gruplar için analiz sunulmas zorunludur. 

38.4. İsteklilerin, inşaat iş kalemleri/iş gruplar dşnda yer alan shhi tesisat, kalorifer tesisat, 
müşterek tesisat, havalandrma, brülör, asansör, elektrik tesisat vb. iş kalemleri/iş gruplar için bu iş 
kalemi/iş gruplarna ait malzeme ve montaj bedelini gösterecek şekilde analiz sunmalar yeterli 
kabul edilecektir.  

38.5. 4734 sayl Kanunun 36 nc maddesi uyarnca tekliflerin incelenmesinde; isteklilerin analizleri 
sunup sunmadklar kontrol edilerek zarf açma ve belge kontrol tutanağnn analizlere ilişkin 
hücresinde, analizlerin sunulup sunulmadğ, sunulmuş ise kaç adet analiz sayfas sunulduğu 
belirtilir.  

38.6. 4734 sayl Kanunun 37 nci maddesi uyarnca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasnda 
isteklilerin iş kalemleri/gruplar için teklif ettikleri birim fiyatlarn her biri için analiz sunup 
sunmadklar kontrol edilir. Analizleri sunmayan ya da eksik sunan istekliler değerlendirme dş 
braklr. Bu aşamada sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrntl inceleme yaplmaz.  

38.7. Teklifi aşr düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulan ve teklifine ilişkin açklamada bulunan 
isteklilerin analizleri ayrntl olarak incelenecek olup; sunduğu analizler, ihale doküman 
kapsamndaki analiz formatna, birim fiyat tariflerine, idarece tanmlanan yapm şartlarna veya 
teknik şartnameye uygun olmayan, analiz girdilerindeki miktarlar ile fiyatlarn çarpm sonucunda 
bulunan tutarlar teklif birim fiyatlarla veya teklif fiyatlarla uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler 
değerlendirme dş braklacaktr. Aşr düşük snr değerin altnda kalan isteklilerin analizleri 
üzerinde yaplan ayrntl incelemede; çarpm ve toplamlarda aritmetik hata bulunmas durumunda, 
analiz girdilerine ait fiyatlar esas alnarak, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafndan re’sen 
düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyat, teklif fiyat ile uyumlu olmayan istekliler 
değerlendirme dş braklr.  

38.8. İsteklilerin 4734 sayl Kanunun 38 inci maddesi uyarnca yapacaklar açklamada; (45.1.6) 
maddesinde belirtildiği üzere, analiz bileşenlerine dayanak teşkil eden proforma faturalar, teklif 
alma yazlar, idarece istenmesi durumunda yardmc ve/veya alt analizler ve buna benzer bütün 
bilgi ve belgeleri sunmalar gerekmektedir.  

38.9. Analizler ile yardmc ve/veya alt analizlerde, Bayndrlk ve İskan Bakanlğ tarafndan 
belirlenerek yaymlanmş rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralar da belirterek 
liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.6) maddesinde belirtildiği 
şekilde, proforma fatura, teklif alma yazs ve buna benzer belgeleri sunmalarna gerek 
bulunmamaktadr.  

38.10. (38.3) maddesinde belirtilen şekilde kamu kurum ve kuruluşlar tarafndan yaymlanan birim 
fiyatlar teklif eden isteklilerin, söz konusu birim fiyatlar oluşturan girdilerin rayiçlerine ilişkin 
olarak (45.1.6) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazs ve buna benzer 
belgeleri sunmalarna gerek bulunmamaktadr. 

38.11. 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesine göre pazarlk usulü ile ihale edilen işlerde; analizler 
ilk fiyat teklifleri kapsamnda sunulacak olup, sunulan analizlerin son yazl fiyat teklifleri 
kapsamnda ne şekilde revize edileceği veya değerlendirileceği idari şartnamenin “diğer hususlar” 
bölümünde idarelerce belirtilecektir.  

Madde 39-Yuvarlama ve aritmetik hata  
39.1. Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar ve analizlerdeki rayiç 
fiyatlar, iki ondalk basamak olacak şekilde yuvarlanarak yazlacaktr.  

39.2. Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktar ile bu iş kalemi için teklif edilen 
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birim fiyatn çarpm sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktar ile rayicinin çarpm 
sonucu bulunan tutar, en yakn iki ondalk basamakl sayya getirilecek biçimde yuvarlanmak 
suretiyle yazlacak ve yazlan bu tutarlar toplanacaktr.  

39.3. Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpm ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler 
değerlendirme dş braklacaktr. Ksmi teklife açk ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yaplan 
ksma ilişkin teklifi değerlendirme dş braklacaktr. 

Madde 40- İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanmas 
40.1. Yönetmeliğin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlkl 43 üncü 
maddesinde; iş deneyim belgelerini düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen 
belgeleri onaylamaya yetkili kişiler belirtilmiştir. İş deneyim belgelerinin; Yönetmeliğin ekinde yer 
alan standart formlara uygun olarak düzenlenmesi, iş deneyim belgesini onaylamaya yetkili kişi 
tarafndan, isim ve unvan belirtilmek suretiyle imzalanmas ve mühürlenmesi gerekmektedir.  

Madde 41- Özel sektörde gerçekleştirilen yapm işlerinde iş deneyim belgesi ile alt yüklenici iş 
bitirme belgeleri ile iş denetleme ve iş yönetme belgeleri 
41.1Yapm İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; özel sektörde 
gerçekleştirilen yapm işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için yap ruhsat ve yap 
kullanma izin belgesinin sunulmas gerektiği düzenlenmiştir. İlgili mevzuat gereği ad geçen 
belgeler yerine başka izin veya ruhsat gerektiren yapm işlerinde, iş deneyim belgesi 
düzenlenebilmesi için ilgili mevzuatnda tanmlanan belgelerin sunulmas gerekmektedir. Bu 
çerçevede özel sektörde asansör montaj yapan yüklenicilerin yaptklar işi tevsik amacyla yap 
ruhsat ve yap kullanma izin belgesi yerine, 18/11/2008 tarih ve 27058 sayl Resmi Gazete’de 
yaymlanan Asansör Bakm ve İşletme Yönetmeliğinin “Asansörlerin tescili” başlkl 5 nci maddesi 
uyarnca asansörün monte edildiği binaya uygunluğu ile ilgili işlemlerin yapldğna ilişkin 
belgeleri sunmalar yeterli kabul edilecektir. 

41.2. Alt yüklenicilerin iş bitirme belgelerinin değerlendirilmesinde; yaplmş ise alt yükleniciye ait 
işin ksmi kabul tarihinin, ksmi kabul yaplmamş ise asl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabul 
tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yl içinde olmas şart aranmaldr. 

41.3. Alt yüklenici bünyesinde görev yapan mühendis veya mimarlara, iş denetleme ve iş yönetme 
belgesi düzenlenmeyecektir. 

41.4. Uygulama Yönetmeliğinin belge düzenleme koşullarna ilişkin 44 üncü maddesinde 
denetleme ve yönetme belgesi düzenlenebilmesi için, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i orannda 
denetleme veya yönetme görevinde bulunulmuş olmasnn gerektiği, Yönetmeliğin 46 nc 
maddesinde, kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanlarn iş deneyiminin, 
denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldklar kendi mesleki alanlar ile ilgili tutarlar üzerinden 
belirleneceği, işin tamamnda veya bir ksmnda ayn sfat ve görev unvan ile eşzamanl görev 
yapan birden fazla denetleme görevlisi veya yönetici bulunmas halinde ise; bu tutarn görevlilerin 
veya yöneticilerin saysna bölüneceği, hüküm altna alnmştr. Söz konusu hükümler uyarnca;  

a) Örneğin; sözleşme bedeli 100.000 TL olan bir yapm işinde elektrik mühendisliği ile ilgili işlerin 
tutarnn 10.000 TL olduğu durumda, denetleme görevinde bulunan bir elektrik mühendisine iş 
denetleme belgesi düzenlenebilmesi için, elektrik mühendisinin sözleşme bedelinin kendi mesleki 
alan ile ilgili 10.000 TL bölümünün en az % 80’i olan 8.000 TL.’lik işte denetleme görevinde 
bulunmas yeterli olacaktr. Söz konusu örneğe göre; iki elektrik mühendisinin ayn sfat ve görev 
unvan ile eşzamanl görev yapmas halinde ise her iki elektrik mühendisinin de en az 8.000 TL.’lik 
işte denetleme görevinde bulunmas yeterli olacak, ancak bu durumda ilgilinin mesleği ile ilgili 
olarak hissesine düşen iş denetleme belge tutar 8.000/2 = 4.000 TL olacaktr. Ayn örnekte, birinci 
elektrik mühendisinin 10.000 TL.’lik elektrik işinin 2.000 TL bölümünde tek başna, 6.000 TL.’lik 
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bölümünde ikinci elektrik mühendisi ile birlikte denetleme görevinde bulunmas durumunda ise 
birinci elektrik mühendisi elektrik işleri ile ilgili iş bölümünün % 80’i olan (10.000 x 0,8) 8.000 
TL’lik işte görevde bulunduğundan denetleme belgesi almaya hak kazanacak, ikinci elektrik 
mühendisi ise işin % 80’inde görevde bulunmadğndan (6.000/10.000=0,60) belge alamayacaktr. 
Bu durumda birinci elektrik mühendisinin belge tutar 2.000 TL + 6.000 /2 = 5.000 TL olacaktr.  

b) Örneğin; sözleşme bedeli 200.000 TL olan bir işte, inşaat mühendisliği ile ilgili olarak ilk 
sözleşme bedelleri 60.000 TL ve 40.000 TL olan iki iş bölümünün olduğu ve her bir bölüm için bir 
inşaat mühendisinin kontrol mühendisi olarak görevlendirildiği durumda, birinci bölümün kontrol 
mühendisinin iş denetleme belgesi alabilmesi için 60.000 x 0,80 = 48.000 TL.’lik işte, ikinci ksmn 
kontrol mühendisinin iş denetleme belgesi alabilmesi için ise 40.000 x 0,80 = 32.000 TL.’lik işte 
denetleme görevinde bulunmas yeterli olacaktr. Söz konusu örnekte birinci ve ikinci bölümün 
kontrol mühendislerinin iş denetleme belgesi almaya hak kazanabilmesi için, denetledikleri iş 
tutarnn, işin tamamnn sözleşme bedelinin en az % 80’i (200.000 x 0,80= 160.000 TL) olmas 
koşulu aranmayacaktr.  

41.5. Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum 
ve kuruluşlarda, bir görevlendirme yazsna veya idari düzenlemeye dayal olarak, ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’i orannda fiilen görev yapmş olmak şartyla, yapm ve/veya teknik işlerden 
sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardmclar 
ve bunlarla ayn teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardmclar, bölge müdürü ve 
yardmclar ile yapm ve/veya teknik işler daire başkan ve yardmclar, yapm ve/veya teknik 
işlerden sorumlu genel müdür yardmclar ve genel müdür olarak görev yapanlara, iş yönetme 
belgesi düzenleneceği hüküm altna alnmş, Uygulama Yönetmeliğinin 46 nc maddesinde, 
yönetme görevlerinde bulunanlarn iş deneyim tutarnn yönettikleri tutarlar üzerinden belirleneceği, 
ancak işin tamamnda veya bir ksmnda ayn sfat ve görev unvan ile eşzamanl görev yapan 
birden fazla yönetici olmas halinde belge tutarnn, yöneticilerin saysna bölünerek bulunan 
tutarlar üzerinden hesaplanacağ düzenlenmiştir.  

41.5.1. Söz konusu hükümler uyarnca; iş yönetme belge tutarlar, fiilen yönetme görevinde 
bulunulan iş tutarlar üzerinden belirlenecektir. Ancak işin tamamnda veya bir ksmnda ayn sfat 
ve görev unvan ile eşzamanl yönetme görevinde bulunan başka görevliler de bulunmas 
durumunda; yönetme görevinde bulunanlarn belge tutarlarnn hesaplanmasnda, fiilen yönetme 
görevinde bulunulan iş ksmlarnn dikkate alnmas gerekmekte olup görev alan ile ilgili olmayan 
iş ksmlarnn belge düzenlenmesi srasnda dikkate alnmas mümkün bulunmamaktadr. Örneğin, 
ihale edilen bir yapm işinde, yapm işlerinden sorumlu iki şube müdürünün görevli olduğu, söz 
konusu şube müdürlerinin de farkl daire başkanlarna/yardmclarna bağl bulunduğu durumda, 
şube müdürlerinin belge tutarlarnn, görev snrlar dahilinde fiilen yönettikleri ilgili iş ksmlarna 
ait sözleşme bedelleri üzerinden hesaplanmas, daire başkanlarnn/yardmclarnn belge 
tutarlarnn ise sorumlu olduklar şube müdürlüklerine ait iş tutarlar üzerinden belirlenmesi 
gerekmektedir. 

41.6. İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranndaki işin bir ksmnda denetleme, diğer ksmnda 
yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, bu görevlerde bulunduklar sürede 
gerçekleştirilen toplam iş tutar esas alnarak, kabulü yaplmş işler için (Standart Form-
KİK030.1/Y), devam eden işler için ise (Standart Form-KİK030.2/Y) formu esas alnarak, ilgilinin 
denetleme ve yönetme görevi srasnda işin gerçekleşen tutarlar ayr ayr yazlmak suretiyle tek bir 
iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenecektir. Belgenin adlandrlmasnda, denetleme ve 
yönetme görevinde bulunulan dönemlerden daha fazla iş tutarnn gerçekleştirildiği görev esas 
alnr. Bu şekilde düzenlenen belgeler, ihale komisyonu tarafndan, denetleme ve yönetme 
görevlerinde bulunulan sürede gerçekleştirilen iş tutarlar Yönetmeliğin 48 inci maddesi uyarnca 
değerlendirilip toplanmak suretiyle iş deneyimine ilişkin asgari yeterlik kriterini sağlayp 
sağlamadğna baklacaktr.  
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Örneğin; 100.000 TL sözleşme bedeli olan ve iş artş olmayan bir işte, işin 20.000 TL. bölümünde 
kontrol mühendisi, devamndaki 60.000 TL. ksmnda kontrol amiri olarak görev yapan bir 
mühendise geçici kabul sonras (KİK030.1/Y) nolu standart form kullanlarak iş yönetme belgesi 
düzenlenecektir. Söz konusu iş yönetme belgesi sahibinin, bir yldr yarsndan fazla hissesine sahip 
olduğu tüzel kişinin ihaleye katlmas durumunda, değerlendirmeye esas belge tutar, 16.000 TL 
(20.000/5+60.000/5) olup, hesaplanan bu tutarn güncellenmiş değerinin yeterlik kriterini sağlayp 
sağlamadğ kontrol edilecektir. 

41.7. Uygulama Yönetmeliğinde, tüzel kişiliğin, en az bir yldr yarsndan fazla hissesine sahip 
gerçek kişi ortağnn iş denetleme belge tutarnn, belge sahibinin tüzel kişiliğin yardan fazla 
hissesine sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yl beşte bir orannda, daha sonraki yllarda tam 
olarak değerlendirileceği hüküm altna alnmştr. Bu kapsamda; tüzel kişiliğin yarsndan fazla 
hissesine sahip ortağn iş denetleme belgesi, yardan fazla hisseye sahip olunduğu tarihten bir yl 
sonra beşte bir orannda, yardan fazla hisseye sahip olunduğu tarihten beş yl sonra ise tam olarak 
kullanlmaya başlanabilecektir. 

Madde 42-İş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar 
42.1. Yaplacak iş karşlğ bir bedel içermeyen kat karşlğ inşaat sözleşmelerine dayanlarak 
gerçekleştirilen yapm işleri ile sözleşmesinde yapm işine ait bir bedel yer almayan Yap-İşlet-
Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilen yapm işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgeleri, 4734 
sayl Kanun kapsamndaki yapm işleri ihalelerinde, iş deneyimini tevsik eden belge olarak 
kullanlamayacaktr.  

42.2. 4734 sayl Kanunun 20 inci maddesine göre belli istekliler arasnda yaplacak ihalelerde; 
yeterliği tespit edilenler arasndan belli sayda adayn teklif vermek üzere davet edilmesinin 
öngörüldüğü durumlarda, ön yeterlik şartnamesinin  (7.9.1.1.) maddesi uyarnca sunulacak en fazla 
üç işe ilişkin iş deneyim belgesinin benzer işe ait olma zorunluluğu olmayp, ön yeterlik 
şartnamesinin  (7.9.4.3)  maddesi uyarnca yaplacak puanlamada benzer işe ait olmayan iş deneyim 
belgeleri de puanlamada değerlendirmeye alnacaktr. 

Madde 43-Mühendis veya mimarlarn mezuniyet belgeleri ile ihalelere katlmalar  
43.1. 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarnca; mühendis ve mimarlarn 
mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarlarn en az beş yldr en az % 
51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağn da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel 
kişiler tarafndan da kullanlabilmesi mümkündür. Ancak; ortaklk oranlar %50-%50 olan tüzel 
kişilere ilişkin düzenlemede her iki ortağn da mühendis olmas koşulu aranacak olup, ortaklardan 
birinin veya her ikisinin de mimar olduğu % 50-%50 ortaklk oranlar olan tüzel kişiler ortaklarna 
ait mezuniyet belgeleriyle ihalelere katlamayacaklardr.  

43.2. Tüzel kişilerin (her iki ortağn da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler hariç) 
ortaklarna ait mezuniyet belgesini iş deneyimlerini tevsik için sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi 
sahibi ortağn en az beş yldr tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip olunduğunun, ihalenin ilk 
ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odas/ticaret odas 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar tarafndan düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart 
forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur. 

43.3. Mezuniyetinden sonra geçen süre on beş yldan fazla olan mühendis ve mimarlarn, on beş 
yldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamnda 
mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapm işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş 
bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulmas gerekli olup, iş deneyim belgesi 
sunulmamas durumunda mezuniyetlerinden sonra geçen sürenin on beş yldan fazlas dikkate 
alnmayacaktr. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya 
gerçekleşme orannn toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştğ tarihin, ihale ilk ilan veya davet 
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tarihinden geriye doğru son on beş yl içinde olmas koşulu aranmaz.  

43.4. Uygulama Yönetmeliği 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak 
değerlendirilemeyeceği hüküm altna alnmş olup, bu kapsamda; 

a) Mezuniyet belgelerinden 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarnca hesaplanan 
iş deneyim tutarlar, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarlar ile 
toplanarak değerlendirilmeyecektir.  

b) Her iki ortağn da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişilerin iş deneyimi olarak 
mezuniyet belgesi sunmalar durumunda, mezuniyet belgelerinden elde edilen iş deneyim tutarlar 
toplanarak değerlendirilmeyecektir. 

43.5. Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin sekizinci fkras uyarnca, konsorsiyumlarn 
katlabileceği ihalelerde, uzmanlk gerektiren ksmlar esas alnarak, konsorsiyum ortağ tarafndan 
birden fazla ksma ya da tek bir aday veya istekli tarafndan işin tamamna başvuruda bulunulmas 
veya teklif verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacyla her bir ksm için iş deneyimini 
gösteren ayr bir belge sunulabilecektir. Bu kapsamda; her iki ortağn da mühendis olup % 50-%50 
ortak olduğu tüzel kişilerin konsorsiyumlara açk ihalelere girmeleri durumunda; her iki ortağn 
mezuniyet belgeleri iş deneyimini tevsik etmek amacyla uzmanlk gerektiren ksmlar için 
sunulabilecektir. Örneğin konsorsiyumlara açk bir ihalede ihale dokümannda, işin uzmanlk 
gerektiren bir ksm için, inşaat mühendisliği bölümünün diğer ksm için makine mühendisliği 
bölümünün benzer işe denk saylacağnn belirtilmesi durumunda, % 50 ortağ inşaat mühendisi, % 
50 ortağ makine mühendisi olan bir tüzel kişi istekli, işin uzmanlk gerektiren bir ksmna inşaat 
mühendisi ortağnn mezuniyet belgesi ile diğer ksmna makine mühendisi ortağnn mezuniyet 
belgesi ile teklif verebilecektir. 

43.6. İş ortaklğnda, pilot ortağn istenen asgari iş deneyim tutarnn tamamn sağlamas 
durumunda; diğer ortaklarn istenen asgari iş deneyim tutarnn % 40’ndan az olmamak üzere 
benzer işe ait olmayan bir yapm işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmalar mümkündür. Ancak bu 
durumda; mezuniyet belgeleri ile ihaleye katlmak isteyen özel ortaklarn ihale konusu iş veya 
benzer işe denk saylacağ belirtilen mimarlk veya mühendislik bölümüne ait mezuniyet belgelerini 
sunmalar gereklidir. 

Madde 44-Ortaklk durum belgesi 
44.1. Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarna ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmalar 
durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuz, on ve onbirinci fkralarnda yer 
alan hükümler uyarnca, iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarnn ortaklk 
hisse oranlar ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odas/ticaret odas bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurluklar veya YMM ya da SMMM tarafndan düzenlenen belgeleri sunmalar 
zorunludur. Bu kapsamda; 

a) Tüzel kişiliğin en az bir yldr yarsndan fazla hissesine sahip ortağnn iş 
bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katlm durumunda, (KİK031.1/Y) nolu 
standart formun,  

b) Tüzel kişiliğin en az beş yldr yarsndan fazlasna sahip ortağnn iş denetleme belgesi ile 
ihaleye katlm durumunda; (KİK031.2/Y) nolu standart formun, 

c) Tüzel kişiliğin en az beş yldr en az % 51 hissesine sahip ortağnn mezuniyet belgesi ile ihaleye 
katlm durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun, 

düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamnda sunulmas gereklidir. 

Madde 45-Aşr düşük teklif değerlendirmesi 
45.1. 4734 sayl Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci 
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maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşk maliyete 
göre teklif fiyat aşr düşük olanlar tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre 
içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrntlar yazl 
olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapm yönteminin ekonomik olmas, seçilen teknik 
çözümler ve teklif sahibinin yapm işinin yerine getirilmesinde kullanacağ avantajl koşullar, yapm 
işinin özgünlüğü hususlarnda belgelendirilmek suretiyle yaplan yazl açklamalar dikkate alarak 
aşr düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açklamalar yeterli 
görülmeyen veya yazl açklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşr düşük 
tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafndan belirlenen kriterlerin esas alnacağ, 
Kurumun, aşr düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açdan en avantajl teklifin 
belirlenmesi amacyla snr değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili 
olduğu hüküm altna alnmştr. 4734 sayl Kanunun aktarlan hükümleri çerçevesinde, yapm 
işlerinde aşr düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasna ilişkin olarak aşağdaki esaslara 
uyulmas gerekmektedir: 

45.1.1. Yapm işleri ihalelerinde, 4734 sayl Kanunun 37 nci maddesi uyarnca geçerli teklifler 
tespit edildikten sonra; 

Yaklaşk maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’nn altndaki teklifler dikkate alnmakszn, 
geçerli tekliflerin aritmetik ortalamas ve standart sapmas hesaplanr.  

Tort1 : Geçerli tekliflerin (Tn) aritmetik ortalamas (Tort1 = 
n
Tn )  

σ : Geçerli tekliflerin standart sapmas 
2

1( )
( )

( 1)
n ortT T
n







  

Aritmetik ortalamadan standart sapma çkartlr ve eklenir. 

Tort1- σ  

Tort1+ σ 

Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağs ve standart sapma kadar yukars 
arasnda kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalamas alnmak suretiyle, ikinci aritmetik 
ortalama bulunur. 

Ti : Standart sapma aralğnda kalan teklifler : { Ti: (Tort1- σ ≤ Ti ≤ Tort1+ σ)} 

Tort2 : Standart sapma aralğnda kalan tekliflerin (Ti) aritmetik ortalamas (Tort2= 
n
Ti  ) 

Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşk maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir.  

C : Tort2/YM →  

(C) değeri aşağdaki eşitliklerin ilgili olannda yerine konularak (K) değeri bulunur. 

C < 0,60 →   K C  

0,60 ≤ C ≤ 1,00 → 
2(3, 2 0,6)

( 1)
C CK

C
 




 

C > 1,00 →  
2 0,8 1,4)

( 1)
C CK

C
 




 

Snr değer aşağdaki eşitlikten bulunur: 
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SD (Snr değer) = . 2K Tort
C

  

Yaklaşk maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’nn altndaki teklifler dşnda tek geçerli teklif 
bulunmas durumunda; “Tort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşk maliyetin % 40 - % 120 
aralğnda geçerli teklif bulunmamas durumunda; snr değer yaklaşk maliyetin % 40’dr. 

Snr değer hesaplanmasnda idarelerin faydalanmasna yönelik olarak hazrlanan “Yapm işlerinde 
snr değer hesaplama arac” programna Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasndan 
erişilebilir. 

45.1.2. Snr değerin altndaki teklif sahiplerinden, ihale komisyonunun teklifte önemli olduğunu 
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrntlar yazl olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açklamann 
niteliği dikkate alnarak, isteklilere üç iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.  

45.1.3. İhale komisyonu, snr değerin altndaki tekliflerin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait 
fiyat analizlerini;  

a) Yapm yönteminin ekonomik olmas, 

b) Seçilen teknik çözümler ve yapm işinin yerine getirilmesinde kullanlacak avantajl koşullar, 

c) Teklif edilen yapm işinin özgünlüğü, 

hususlarnda istekliler tarafndan belgelere dayal olarak yaplan yazl açklamalar da dikkate 
almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandrr.  

45.1.4. Aşr düşük tekliflere ilişkin sorgulama teklifin tümü üzerinden olabileceği gibi, isteklinin 
teklifinde ihale komisyonu tarafndan belirlenen bileşenler üzerinden de yaplabilir. 

45.1.5. Teklifi aşr düşük bulunan istekliler Kanunun 38 inci maddesi uyarnca yapacaklar 
açklamada, analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri (proforma faturalar, teklif alma 
yazlar, idarece istenmesi durumunda yardmc analizler ve buna benzer) sunacaklardr.  

45.1.6. İsteklilerin aşr düşük sorgulamasna ilişkin açklamalar belgelere dayanmaldr. Belgelere 
dayanlmakszn yaplan açklamalar kabul edilmeyecektir. Bu çerçevede;  

a) İstekliler tarafndan proforma faturalarla açklama yaplmas durumunda; proforma faturada 
proforma fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit 
edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve proforma faturaya, ilgili maln son geçici vergi 
beyanname dönemine ait bir alş ve bir satş faturas örneği eklenerek tasdik anlaşmas yaplan 
YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’e onaylatlacaktr. Proforma fatura veren imalatç 
ise; proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçnn son geçici vergi beyanname döneminde 
çkartlan birim maliyet cetveli verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik 
anlaşmas yaptğ YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafndan onayl olmaldr.  

b) İsteklilerce yaplan açklamalarda teklifin bir bölümünü oluşturan iş ksmlarna ilişkin olarak 
piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alnan fiyat tekliflerinin sunulmas halinde; söz 
konusu fiyat tekliflerinin ekinde, Vergi Usul Kanununa göre tutulmas zorunlu olan yasal defter ve 
belgelere uygunluğu YMM veya SMMM tarafndan onaylanmş maliyet tespit raporunun sunulmas 
zorunludur. Söz konusu maliyet tespit raporunda, fiyat teklifi verilen işle ilgili varsa mallarn birim 
ortalama maliyetleri ile işçilik maliyetleri belirtilmelidir. Fiyat teklifinin kapsamnda sadece mal 
bulunuyor ise; maliyet tespit raporu yerine, piyasadan alnan mallara ilişkin olarak yukarda 
belirtildiği şekilde proforma faturalarn, fiyat teklifi veren kişinin üretici olmas durumunda ise, son 
geçici vergi beyanname döneminde çkartlan ilgili maln birim maliyet cetvelinin sunulmas 
zorunludur. 

c) İsteklinin ortağ olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satn almas durumunda; söz 
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konusu maln emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul 
Kanununun ilgili hükümleri esas alnr. 

ç) İsteklinin açklamalarn kendi ürettiği mallara dayandrmas durumunda; mükellefin tasdik 
anlaşmas yaptğ YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafndan onayl, son geçici 
vergi beyanname dönemine ait üretim konusu mala ilişkin maliyet tespit raporunun sunulmas 
zorunludur. Maliyet tespit raporunda üretilen mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi 
gerekmektedir. 

d) İstekliler tarafndan yaplan açklamada, maln stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda; 
Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulmas gereken envanter defterinin ilgili 
malzeme veya mala ilişkin ksmnn mükellefin tasdik anlaşmas yaptğ YMM veya 
beyannamelerini imzalayan SMMM tarafndan onayl örneğinin veya mükellefin tasdik anlaşmas 
yaptğ YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafndan hazrlanan ve onaylanan ilgili 
malzeme veya mala ilişkin stok tespit raporunun sunulmas zorunludur. Stok tespit raporunda 
mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin 
gösterilmesi zorunludur. 

45.1.7 Yapm yönteminin ekonomik olmas hususunda bir açklamada bulunulmas durumunda; 
kullanlan yapm yöntemi ve teknolojinin, yapm işinde sağlayacağ maliyet avantajnn belgelere 
dayal olarak açklanmas gereklidir.  

45.1.8. Seçilen teknik çözümler, yapm işinin yerine getirilmesinde kullanlacak avantajl koşullar 
veya yapm işinin özgünlüğü hususunda bir açklamada bulunulmas durumunda; sadece bu 
hususlarn neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajl koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen 
maliyet avantajnn da bilgi ve belgelere dayal olarak açklanmas gereklidir. 

45.1.9. Yaplan açklamalarda, son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin belgelendirme 
yaplamamas durumunda; belgelendirmede bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alnr. 

45.1.10.  Aşr düşük sorgulamas sonucunda belgelere dayal yazl açklama yapmayan, 
açklamalar idarece tanmlanan yapm şartlarna uygun olmayan veya teknik şartnameye aykr 
hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle değerlendirme dş 
braklacaktr.  

45.1.11. İhale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin dolmas ve 4734 
sayl Kanunun 32 nci maddesi uyarnca teklif geçerlik sürelerinin uzatlmas yönündeki idare 
talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunmas durumunda yeniden bir snr değer tespit edilmeyecek 
ve idarece aşr düşük teklif sorgulamas, tespit edilen ilk snr değer dikkate alnarak 
gerçekleştirilecektir. Ancak; gerek idarece gerek Kurumca alnan kararlar çerçevesinde, geçerli 
tekliflerde değişiklik olmas halinde aşr düşük teklif snr değerinin geçerli teklifler dikkate 
alnarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir. 

45.1.12. Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarnca yaklaşk maliyeti, eşik değerin onda 
birine eşit ve üzerinde olan ihalelerde, isteklilerin; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif 
bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarna ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu 
fiyatlara ilişkin idarenin tanmladğ yapm şartlarna göre ihale doküman kapsamnda verilen 
analiz formatna uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini, teklif birim fiyatl 
işlerde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanmladğ her bir iş kaleminin yapm şartlarna 
göre ihale doküman kapsamnda verilen analiz formatna uygun analizleri teklifleri ekinde 
sunacaklar hüküm altna alnmş olup, Yönetmeliğin aktarlan düzenlemesi uyarnca söz konusu 
bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarnn detaylarnn bilinmesi ve sözleşmenin uygulanmas 
aşamasnda kullanlmak amacyla istenmektedir. Ancak söz konusu belgeler, Kanunun 38 inci 
maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açklamalarn tamamn 
karşlamadğndan, ihale komisyonlarnn aşr düşük teklif değerlendirmelerini, teklif sahiplerinden 
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teklifte önemli olduğunu tespit ettikleri bileşenler ile ilgili ayrntlar yazl olarak istemeden, sadece 
bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anlan maddenin uygulandğ anlamna gelmeyecek ve 
bu maddeye aykr olacaktr. Bu nedenle, idarelerce Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen 
söz konusu bilgi ve belgelerin istendiği durumlarda da, snr değerin altnda kalan teklif 
sahiplerinden ayrca 4734 sayl Kanunun 38 nci maddesi uyarnca teklifte önemli olduğunu tespit 
ettiği bileşenler ile ilgili ayrntlarn yazl olarak istenmesi ve bu kapsamda istekliler tarafndan 
yaplan yazl açklamalarn da dikkate alnarak, tekliflerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

45.2. Aşr düşük teklif snr değerinin tespitine ilişkin örnek aşağda yer almaktadr:  

Yaklaşk maliyeti (YM) 100.000 TL olan bir ihalede, 17 adet teklifin verildiği, bunlardan 12 
adedinin geçerli teklif olduğu kabul edildiğinde;  

 

“Teklif 1” Geçerli teklif 38.700 TL
“Teklif 2” Geçerli teklif 64.000 TL
“Teklif 3” Geçerli teklif 69.000 TL
“Teklif 4” Geçerli teklif 71.500 TL
“Teklif 5” Geçerli teklif 78.000 TL
“Teklif 6” Geçerli teklif 79.000 TL
“Teklif 7” Geçerli teklif 80.200 TL
“Teklif 8” Geçerli teklif 81.000 TL
“Teklif 9” Geçerli teklif 81.200 TL
“Teklif 10” Geçerli teklif 82.000 TL
“Teklif 11” Geçerli teklif 112.800 TL
“Teklif 12” Geçerli teklif 123.300 TL
“Teklif 13” Geçersiz teklif 55.000 TL
“Teklif 14” Geçersiz teklif 85.000 TL
“Teklif 15” Geçersiz teklif 75.000 TL
“Teklif 16” Geçersiz teklif 155.000 TL
“Teklif 17” Geçersiz teklif 60.500 TL

 

1. ADIM: Tort1’nn hesaplanmas:  

Geçerli 10 teklifin aritmetik ortalamas alnr. ( 1 nolu teklif yaklaşk maliyetin % 40’ndan düşük, 
12 nolu teklif yaklaşk maliyetin % 120’sinden yüksek olduğundan ortalama hesabna dahil 
edilmez.) 

Tort1 = (64.000 + 69.000 + 71.500 + 78.000 + 79.000 + 80.200 + 81.000 + 81.200 + 82.000 + 
112.800)/10  

Tort1 = 79.870,00 

2. ADIM: Standart sapmann hesaplanmas: 
2

1( )
( )

( 1)
n ortT T
n







  

σ = [[(64.000 – 79.870,00)2 + (69.000 – 79.870,00)2 + (71.500 – 79.870,00)2 + (78.000 – 
79.870,00)2 + (79.000 – 79.870,00)2 + (80.200 – 79.870,00)2 + (81.000 – 79.870,00)2 + (81.200 – 
79.870,00)2 + (82.000 – 79.870,00)2 + (112.800 – 79.870,00)2] / (10-1)]1/2 

σ = 13.065,65  
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3. ADIM: Aritmetik ortalamadan standart sapma çkartlr ve eklenir. (Tort ve σ değerleri 2 ondalk 
basamak olacak şekilde yuvarlanarak) 

Tort1 – σ = 79.870,00– 13.065,65 = 66.804,35 

Tort1 + σ = 79.870,00+ 13.065,65 = 92.935,65 

4. ADIM: 66.804,35 – 92.935,65 aralğndaki tekliflerin aritmetik ortalamas hesaplanr. (2 ve 11 
nolu teklifler standart sapma aralğnn dşnda kaldğndan ikinci ortalama hesabna dahil edilmez.)  

Tort2 = (69.000 + 71.500 + 78.000 + 79.000 + 80.200 + 81.000 + 81.200 + 82.000) / 8 

Tort2 = 77.737,50 (2 ondalk basamak olacak şekilde yuvarlanr.) 

5. ADIM: C değerinin hesaplanmas:  
C = Tort2 / YM  

C = 77.737,50 / 100 000 = 0,777 (3 ondalk basamak olacak şekilde yuvarlanr.) 

6. ADIM: C değerinin 0,60 ile 1,00 arasnda olduğu ilgili formülden (K) değeri hesaplanr. 

0,60 ≤ C ≤ 1,00 → 
2(3, 2 0,6)

( 1)
C CK

C
 




  

K = 0,722 (3 ondalk basamak olacak şekilde yuvarlanr.)  

7. ADIM: Aşr düşük teklif snr değerinin (SD) hesaplanmas: 

SD = . 2K Tort
C

  

SD = 0,722 x 77.737,50/0,777 = 72.234,85 TL olarak bulunur. 

Aşr düşük teklif snr değeri olan (72.234,85 TL)’nin altnda bulunan aşağdaki dört adet aşr 
düşük teklifin, 4734 sayl Kanunun 38 inci maddesi uyarnca, yukarda yer alan açklamalar 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.  

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

“Teklif 1” 38.700 TL 
“Teklif 2”  64.000 TL 
“Teklif 3” 69.000 TL 
“Teklif 4” 71.500 TL 
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C=Tort/YM K 
1,20 0,800 
1,19 0,800 
1,18 0,800 
1,17 0,800 
1,16 0,800 
1,15 0,800 
1,14 0,800 
1,13 0,800 
1,12 0,800 
1,11 0,800 
1,10 0,800 
1,09 0,800 
1,08 0,800 
1,07 0,800 
1,06 0,800 
1,05 0,800 
1,04 0,800 
1,03 0,800 
1,02 0,800 
1,01 0,800 
1,00 0,800 
0,99 0,797 
0,98 0,794 
0,97 0,791 
0,96 0,787 
0,95 0,784 
0,94 0,781 
0,93 0,777 
0,92 0,773 
0,91 0,770 
0,90 0,766 
0,89 0,762 
0,88 0,758 
0,87 0,754 
0,86 0,750 
0,85 0,746 
0,84 0,741 
0,83 0,737 
0,82 0,732 
0,81 0,728 
0,80 0,723 

C=Tort/YM K 
0,79 0,718 
0,78 0,714 
0,77 0,709 
0,76 0,704 
0,75 0,698 
0,74 0,693 
0,73 0,688 
0,72 0,682 
0,71 0,677 
0,70 0,671 
0,69 0,666 
0,68 0,660 
0,67 0,654 
0,66 0,648 
0,65 0,642 
0,64 0,635 
0,63 0,629 
0,62 0,623 
0,61 0,616 
0,60 0,610 
0,59 0,603 
0,58 0,596 
0,57 0,589 
0,56 0,582 
0,55 0,575 
0,54 0,568 
0,53 0,560 
0,52 0,553 
0,51 0,545 
0,50 0,538 
0,49 0,530 
0,48 0,522 
0,47 0,514 
0,46 0,506 
0,45 0,497 
0,44 0,489 
0,43 0,481 
0,42 0,472 
0,41 0,463 
0,40 0,454 
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TİP BELGELER 
 
İhaleye katlabilme şartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak 
kriterler : 
 

İhaleye katlma şartlar ve istenilen belgeler: 
 

 Türkiye’ de tebligat için ADRES BEYANI 
 Mevzuat gereği kaytl olduğu TİCARET ve/veya SANAYİ ODASI veya mim-  

mühendisler için MESLEK ODASI belgesi. (ait olduğu yl) 
 Gerçek kişiler için TİCARET VEYA sanayi odas BELGESİ 
 Tüzel kişiler için yerel mahkemenin veya sicile kaytl olduğu Ticaret ve Sanayi odas veya 

benzeri kuruluştan tüzel kişiliğin sicile kaytl olduğuna dair belge 
 Ortak girişimlerde her bir ortak için yukardaki belgeler.  
 Şirkete ait veya şahsa ait imza sirküleri (noter onayl) 
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli İMZA BEYANNAMESİ veya 

SİRKÜLERİ 
 Noter tasdikli TİCARET SİCİL GAZETESİ 
 Geçici teminat belgesi  
 Teklif ile birlikte verilecek ihale dosyasnn her sayfasnn istekli tarafndan imzalanmas 
 Ortak girişimde noter onayl ortak girişim beyannamesi 
 Varsa kredi alnacak bankadan kredi bilgileri ve iyi niyet mektubu 
 İhale döküman alnd belgesi 
 Vergi borcunun olmadğna dair belge 
 Kesinleşmiş sosyal güvenil kurumuna ait borcunun olmadğna dair belge -Yerli/Yabanc 

İSTEK Lİ BEYANI 
 İş durumu ile ilgili İŞ DURUMU BEYANI  
 İhale makamna yazlan BAŞVURU MEKTUBU 
 Şekli ve içeriği İdari şartname ile tarif edilen TEKLİF MEKTUBU 
 İhale makamna yazlan TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ 
 İhale makamna yazlan ARAÇ BEYANNAMESİ 
 İhale makamna yazlan KİLİT PERSONEL bildirimi ve buna dair belgeler.  
 Mali durum belirlenmesine esas BANKA REFERANS ve MALİ DURUM BELGELERİ, 

(yeni değişiklik ile geçici teminat mektup tarihi teklif mektubundaki ihale opsiyon gününden 
30 gün fazla süreli olmas gerekmektedir. ) 

 İstendiğinde ADLİ SİCİL belgesi 
 İş ile ilgili idarece verilen metraj bilgilerinin tamamlanmas,   
 İstendiğinde yer görme belgesi           
 Tüm dosyann başna belge isimlerini içeren DİZİN PUSULASI ilave edilmelidir.  

 
Yukarda açklanan ve ihale makamnca istenen belgeler İdari Şartnamenin 4. ncü Madde ve 
eklerinde belirtilmiştir. Özel baz işlerde işveren idare bu madde ve bölümlerinin bazlarn 
istemeyebildiği gibi ekstra yapm şartlarna haiz ilave isteklerde bulunabilir. Bunun için bu 
maddenim önemi ve ihaleye katlabilme için önemlidir.  
 
Son şekliyle ihale evraklarnda yaplan en ufak hata ve noksanlklar tamamlatlmamaktadr. 
İdarenin menfaatlerine uygun bile olsa bile bu uygulama işveren idareyi yine olumsuz yönde 
etkilemektedir.  
 
Yukarda belirtilen tip belgelerin içerikleri aşağya çkarlmştr. İdarelerin bu belgelerdeki 
yapacaklar değişiklikleri çk iyi takip etmek gerekmektedir. Örneği verilmiş belgelerin istenmesi 
veya istenmemesi ihale makamnca açk olarak belirtilmelidir.  
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                                               A D R E S    B E Y A N I 
 
 
 
 
 
 
İZMİR ……………………… 
……………………. MÜDÜRLÜĞÜ        /   / 2004 
İHALE KOMİSYONU MAKAMINA 
 
İZMİR 
 
…………….tarihinde  ihalesi yaplacak olan ………………………………………… İnşaat 
işi için istenen adres beyanna ait kanuni adresim aşağdadr.Durum sayn ihale komisyonu 
makamna arz olunur  
 
 
FİRMA İSMİ                                                                                ad-soyad imza 
ADRESİ PUL 
TEL. 
E-MAIL 
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                                        YASAKLI OLMADIĞIMIZA AİT TAAHHÜTNAME 

İZMİR ……………………………. 
 ………………………….MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA                                      

İZMİR 

        ……………………………………………………….inşaat işine istekli 
katlyorum.4734 sayl Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin son fkrasnn (c) ve (d)  
bendi hariç olmak üzere ,diğer bentlerinde belirtilen, ihale dş braklma durumlarndan bu 
taahhütnamenin imza tarihi itibariyle hiçbirini taşmadğm beyan ediyorum. 
         İhalenin üzerimde kalmas halinde, ihale kararnn ihale yetkilisi tarafndan 
onaylanmasna kadar 4734 sayl Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ihale dş 
braklma durumlar bendinin (a),(b),(e) ve (g) fkralar kapsamnda olmadğma dair 
kantlayc belgeleri getirmeyi taahhüt ediyorum. 

                                                                                      /   /  2004 

Eki:    Tic.-San. Oda yasakl olmadğna 
         dair belge 

         Tic.Mahkemesinden alnacak iflas veya  
         konkardoto durumunda olmadğna dair 
         belge 

                                                                                     İSİM-SOYAD İMZA                                
                                                                                     PUL                                                           
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. 

                                                        BAŞVURU MEKTUBU 

            /    /  2004 

      İZMİR ……………………………. 
      …………………… MÜDÜRLÜĞÜ 

      İşin ad : 

                                İZMİR…………………………… 
                                …………………. MÜDÜRLÜĞÜ 
                                İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
                                                                                                                           İZMİR  

    1. ………………………f i r m a   i s m i………………………….Şti (Bundan böyle ‘’BAŞVURAN’’         
    olarak anlacaktr.)temsil etmeye ve onun adna hareket etmeye tam yetkili olarak ve  
    verilen    tüm yeterlik şartlarn ve bilgilerini gözden geçirip tamamn anlayarak  … ….   

……………………………………………………………… ihalesine yeterlilik için  
    değerlendirmek  üzere başvurmaktayz. 

    2.İdareniz ve yetkili temsilcileriniz,bu başvuru ile birlikte sunulan bildiri,doküman ve    
bilgileri doğrulamak için yaplan tüm sorgulama ve araştrmalar yapmaya yetkili olup,her 
türlü mali ve teknik konu ile ilgili olarak çalştğmz bankalardan ve müşterilerimizden 
açklama isteyebilirler.Bu başvuru mektubu,ayn zamanda tarafnzca gerekli görülmesi ve 
istenmesi halinde,bilgi almak üzere,bildiri ve sağlanan bilgileri veya Başvurann 
kaynak,tecrübe ve yeterliliğini doğrulamak üzere,destekleyici bilgilerde ad geçen 
herhangi bir kuruluşun bir mensubuna veya yetkili temsilcisine yetki belgesi olarak hizmet 
edecektir. 

3.İdareniz ve yetkili temsilcileri daha fazla bilgi için aşağdaki kişilerle irtibat kurabilir.İlk     
sim ve imzalar Başvuran adna hareket etmeye yetkilidirler. 

 
İRTİBAT 1         İSİM –SOYAD          FİRMA ADRES BİLGİLERİ 
 
İRTİBAT 2            
 

4.  Bu başvuru aşağdakileri tam anlamş olarak yaplmaktadr. 
     a)  İdareniz, yeterlik işlemini iptal edip tüm başvurular reddetme hakkn sakl tutar. 
     b)  İdareniz yukarda Madde4(a) da belirtilen eylemlerden sorumlu olmayacaktr. 

 
5. Aşağdaki imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam,gerçek ve her      
     detay ile doğru olduğunu bildiririz.   

     İSiM – SOYAD  İMZA      
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                                                      TEKLİF  MEKTUBU                             /   / 2004 

                İZMİR ……………………………. 
                ……………………… MÜDÜRLÜĞÜ 

                İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

                İhale no 
               Teklif Sahibinin; 

              Ad Soyad/Ünvan,Uyruğu                     :  
              Açk Tebligat Adresi                               :  
              Bağl Olduğu Vergi Dairesi ve Nosu      :   
              Telefon ve faks numaras                        :   

   İdarenizce …………….günü ihalesi yaplacak olan …………………………………………………………. işine ait 
ihale dökümann okuduk,inceledik ve aynen kabul ettik.İşin yaplacağ yeri ve çevresini gördük,mahallin özelliklerini 
ve zemin şartlarn tetkik ettik,herhangi bir ayrm ve snrlama yaplmadan bütün şartlar kabul ediyoruz. 

1. Söz konusu işi KDV hariç  ……………………….TL. (   yaz ile    )TL .  anahtar teslimi götürü bedel 
üzerinden yapmay kabul ve taahhüt ederiz. 

2. Teklifimiz …………………. tarihine kadar geçerlidir. 
3. İhale konusu iş için sermayesinin %50 sinden fazlasna sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayr 

bir teklif vermediğini beyan ederiz. 
4. En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadğnz biliyor ve kabul 

ediyoruz. 
5. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yaptrlacak diğer işlerde,idarenizin çkarlarna aykr 

düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağmz taahhüt ediyoruz. 
6. 4734  sayl Kamu İhale Kanunu’nun 4 ncü maddesi ndeki ‘’yerli istekli ‘’ tanm gereğince yerli istekli 

durumundayz. 
     
                     Sayglarmzla, 
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                           AD-SOYAD 
                                                                                                           FİRMA KAŞE-İMZA 
                                                                                                           PUL  
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                                TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ 
 
                                               
İZMİR ……………………………. 
……………………. MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE KOMİSYONU MAKAMINA                                                        /   / 2004 
 
 
……………de ihalesi yaplacak olan …………………………………………………….. 
İnşaat işi için İdari Şartnamenin 7 nci madde 7.3.3  fkrasnda yer alan listede belirtilen 
teknik personeli,sözleşme tasarsnn 24.maddesindeki hükümler çerçevesinde bulundurmay 
kabul ve taahhüt ederim. 
 
 
 
                                                                                             İSİM-SOYAD İMZA 
                                                                                              PUL 
Eki : İş deneyim belgeleri (oda belgeleri) 
         Diploma veya okul çkş belge asl veya 
         noter tasdikli sureti 
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                                                        YERLİ İSTEKİ BEYANNAMESİ 
 
İZMİR …………………………… 
………………………MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE KOMİSYONU  MAKAMINA                                                          /    / 2004 
 
İZMİR 
 
………………. de ihalesi yaplacak olan ………………………………………….inşaat işine 
YERLİ İSTEKLİ olduğumuzu beyan ederim. 
 
 
 
 
 
EKİ .  
 
3 adet ortaklara ait 
noter tasdikli nüfus cuz.sureti 
                                                                                                         AD_SOYAD 
                                                                                                          İmza 
                                                                                                          PUL  
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                                     İŞ DURUMU VE TUTUMU BEYANI 

                                                                                                            /   / 2004 
 
İZMİR ………………………………                                                                                                
………………………MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE KOMİSYONU MAKAMINA 
 
İZMİR 
 
 
……………….. tarihinde ihalesi yaplacak  olan ………………………………………….. 
İnşaat işinde dikkate alnmak üzere, bu işin ihale tarihi itibariyle, son beş yl içinde sözleşmesi 
feshedilen işler ile isim ve statü değişikliği gereği yaplan devirler hariç olmak üzere son üç yl 
içinde sözleşmesi devredilen işlerim aşağda belirtilmiştir. 
 
Bu bilgilerin doğruluğunu beyan ve kabul ederim. 
 
 
 
 
                                                                                    İSİM-SOYAD İMZA 
                                                                                    PUL 
 
                                                                              
                                                                                . 
 
     İŞİN ADI                       DEVİR        TASFİYE     FESİH 
                                             TARİHİ        TARİHİ      TARİHİ 
          
 
1.                      Y   O   K   T   U   R.  
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5. 2 
 

ÖRNEK ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SÖZLEŞMESİ  
 

1- Taraflar: 

Bir tarafta inş. mühendisi/mimar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ile, diğer taraftan 
müteahhit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aralarnda, 
aşağdaki şartlarla anlaşmşlardr. Sözleşmenin bundan sonraki maddelerinde taraflar; . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Şantiye 
Şefi) müteahhit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (İşveren), işi ihale 
eden (veya veren) kurum (veya kişi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . (İdare, mal sahibi) olarak anlacaktr.  

2- İşin Konusu: 

İdarenin/mal sahibinin, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL üzerinden, işverene ihale 
ettiği . . . . . . . . . . . . İli, ………………İlçesi………Pafta………Ada…………Parseldeki işinin 
şantiye şefliği hizmetleridir.  

3- Şantiye Şefinin Görevleri: 

3. 1- İdare ve yap Denetim Kuruluşu ile gereken görüşmeleri yaparak işyerini teslim almak, işyeri 
tamamen teslim edilemiyorsa yer teslimi tutanağnda bunlar belirtmek.                

3. 2- Şantiye tesislerinin kurulmas ve imalatlarn başlayabilmesi için gerekli planlamalar yapmak 
ve bunlarn uygulanmas için gerekli tedbirleri almak, işverene taleplerini iletmek.  

3. 3- Ödenek ve süreleri dikkate alarak imalat ve ihzarat iş programlarn düzenlemek, onaylatmak. 
Bu programlarn yürütülmesi için gerekli malzeme, teçhizat ve ekiplerin sağlanmasn planlamak. 
Gerekirse yeni durumlara göre yeni iş programlarn düzenlemek.  

3. 4- Malzeme ocaklar için idare ile anlaşp nakliye mesafelerini birer tutanakla belirleyip, nakliye 
fiyatlarn düzenlemek. Ocaklarn işletilmesinin ve nakliyelerin en verimli halde yürütülmesini 
sağlamak.  

3. 5- Sözleşmede belirtilmeyen yeni imalatlarn yaplmas gerektiğinde, gerekirse yeni fiat 
analizlerinin ve tutanaklarnn hazrlanmasn sağlayp bunlar onaylatmak.  

3. 6- Hakediş raporlarna esas olacak belgeleri (fiyat fark ödenecek malzemelerde tam tarihleri vb. 
) zamannda temin edip, ataşman ve metrajlar hazrlayp, hakedişin gecikmeden onaylanmasn 
sağlamak.  

3. 7- Gerekli uygulama ve detay projelerini hazrlamak veya hazrlatmak.  

3. 8- Gerektiğinde mukayeseli keşifleri hazrlamak veya hazrlatmak.  

3. 9- İdare ile yaplan sözleşme, kanun ve nizamlara göre şantiyede tutulmas gereken defter ve 
ataşmanlarn uygun şekilde ve zamannda düzenlenmesini sağlamak.  

3. 10- İşçilerin puantajnn düzgün tutulmasn sağlamak, taşeron ve malzeme veren firmalarn 
hesaplarnn zamannda düzenlenmesini sağlamak, işçilik taşeronlarna yaplan ödemelerin işçilere 
de zamannda ödenmesini takip etmek.  

3. 11- Kesin hesaba esas olacak belgeleri ve metrajlar zamannda temin edip, düzenlemek.  

3. 12- İmalatlarn iş programna, tatbikat projelerine ve fenni usullerine uygun olarak yaplmasn 
denetlemek. Zamannda yap denetim kuruluşu’na haber vermek.  
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3. 13- Süre uzatm sebeplerini belgelemek, gerekli tutanaklar zamannda düzenlemek ve idare ile 
gerekli yazşmalar zamannda yapmak.  

3. 14- İmalatlar geçici kabul heyetine takdim etmek ve kabul işleminin pürüzsüz yürümesine 
çalşmak.  

3. 15- İnşaatta kullanacak malzemeler ile yaplan işlerin şartnamelerine uygunluğunu kontrol etmek, 
uygun olmayanlar uzaklaştrmak, yaptrmamak.                

3. 16- Şantiyede çalştrlacak personelden aşağda gösterilenlerin atanmalar için işverene öneriler 
hazrlamak diğerlerini bizzat atamak.  

a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . işverene önerilecek personeldir.  

3. 17- Şantiyede personelin iş kanunu, sözleşme hükümleri ve hizmetin gereklerine göre 
çalşmalarn sağlamak, karşlkl haklar korumak.  

3. 18- Şantiyede iş güvenliğini sağlayacak her türlü tedbiri almak.  

3. 19- Şantiyede mevcut her türlü malzemenin yerinde kullanlmas, zarara uğramamas için gerekli 
tedbirleri almak, bunlar kontrol etmek.  

3. 20- İş makineleri ve teçhizatn verimli şekilde kullanlmasn sağlamak ve gereksiz 
hrpalanmalar önlemek.  

3. 21- Şantiyede proje, uygulama, arazi işleri, metraj, kesin hesap ve diğer işler için gerekli 
yardmc personel (mühendis, teknik eleman vb. ) ile iş bölümü yapmak, bunlarn işlerini koordine 
etmek, kontrol etmek.  

3. 22- İmalatlar srasnda; ihmal ve ehliyetsizliğini veya itaatsizliğini gördüğü işçilerin düzelmesi 
için çaba göstermek veya bunlar işten uzaklaştrmak.  

3. 23- Malzeme temin edilen firmalarla ve taşeronlarla ilişkilerin düzgün yürümesini sağlamak, 
gerektiğinde yeni firma ve taşeronlar bulmak ve bunlarla yeni sözleşmeler yapmak.              

4- Şantiye Şefinin Sorumluluklar ve Yetkileri: 

4. 1- Şantiye şefi iş verenin ticari temsilcisidir.  

4. 2- Şantiye şefi idare nezdinde tebligatlar almak, yazşmalar yapmak, sözleşmeler, protokoller, 
tutanaklar, defterler ve projeler düzenlemek, imzalamak, müzakereleri yürütmekle görevlidir.  

4. 3- Şantiye şefi şantiye ile ilgili konularda işin yürütülmesi için resmi ve özel kurumlar ve kişiler 
nezdinde tebligatlar almak yazşmalar yapmak, sözleşmeler, protokoller, tutanaklar düzenlemek ve 
imzalamak ve müzakereleri yürütmekle görevlidir.  

4. 4- Şantiye şefi aşağda isimleri ve görevleri yazl kişiler dşnda, şantiyede çalşan diğer kişilere 
işle ilgili her türlü emir ve talimat vermeye, bunlar arasnda iş bölümü yapmaya, değiştirmeye, 
çalşma saat, şekil ve şartlarn belirlemeye tam yetkilidir.  

a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c). . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . yukarda belirtilen kişilerdir.  

4. 5- Şantiye şefi şantiyenin yürütülmesi için yeni elemanlar almaya ve bunlarn işine son vermeye 
işverenin talimatlar doğrultusunda yetkilidir.  

4. 6- Şantiye şefi görevlerini dikkat ve itina içinde yürütmek zorundadr.             

4. 7- Şantiye şefi, şantiyede can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli olanaklar bulamyorsa 
işverene bunu zamannda bildirmek gereken tedbirleri almadan işe başlatmamak zorundadr.  



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi108

 

4. 8- Şantiye şefinin işveren adna takip ettiği her işin, sorumluluğunu aldğ, yetkisini kullandğ 
her konunun noterden tasdikli bir vekaletnamede yer almasn isteme hakk vardr.  

5- İşverenin Sorumluluklar: 
5. 1- İşveren; şantiye şefinin teknik bilgi ve becerisinin, emeğinin, görevlerini yerine getirmek 
amac ile en uygun şekilde değerlendirilmesini sağlayacak maddi ve manevi olanaklar sağlamakla 
yükümlüdür.  

5. 2- İşveren; kalfa ve taşeronlarla yapacağ sözleşmelerde, bunlarn işyerindeki ihmal ve 
tedbirsizlikleri yüzünden meydana gelecek kaza ve hasarlarda maddi ve hukuki bakmdan sorumlu 
olmalarn sağlayacak özel maddeler koyacaktr.  

5. 3- İşveren; iş programlarna uygun olarak şantiye şefi tarafndan talep edilen malzeme, teçhizat 
ve makinelerin zamannda işyerinde bulunmasn sağlayacaktr.  

5. 4- İşveren; şantiye ile ilgili talimatlarn şantiye şefine verecektir. Şantiye şefi ile görüşmeden işin 
düzenini değiştirecek kararlar alarak uygulamaya müdahale etmeyecektir.  

5. 5- İşveren; şantiye şefi tarafndan hazrlanan aylk ödeme plannn uygulanmas için gerekli 
kaynaklar sağlayacaktr.  

5. 6- Şantiye şefinin, işvereni temsilen yapmş olduğu faaliyetlerden dolay muhatap olacağ her 
türlü maddi ve manevi sorumluluk işverene aittir.  

5. 7- Şantiye şefinin bir iş hastalğna tutulmas veya iş kazasna uğramas halinde işveren, Sosyal 
Güvenlik veya Sigorta Örgütlerinin ödemelerini beklemeden en iyi olanaklarn sağlanmas için 
gereken tedbirleri alacak, gerekli ödemeleri yapacaktr.  

6- Ücret: 
6. 1- Şantiye şefine bu iş için ayda (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) TL. ücret ödenecektir. Bu ücrete 
tekabül eden her türlü vergi, sigorta primi, fon vb. tamamen işveren tarafndan ayrca gereken 
yerlere ödenecektir. Şantiye şefinin ücretinin zamannda ödenmesi işverence sağlanacaktr.  

6. 2- Şantiye şefine ylda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . defa ikramiye aylğ ödenir.  

6. 3- İşin bitiminde şantiye şefine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tutarnda pirim 
ödenecektir.  

7- Ücretli İzin: 
7. 1- Şantiye şefine her yl . . . . . . . . . . . . . . . gün ücretli izin verilir. Bu ücret iznin başnda ödenir.  

7. 2- İzin, işi en az aksatacak zamanda kullanlr. Şantiye şefi teklif etmedikçe izin parçalanamaz.             
8- Çalşma Saatleri: 
8. 1- Günlük çalşma sekiz saati aşamaz. Fazla çalşmalar için ayrca ücret ödenir.  

8. 2- Şantiye şefi acil ve önemli durumlar dşnda sürekli fazla çalşmaya zorlanamaz.  

9- Sözleşmenin Süresi: 
9. 1- Bu sözleşme kesin hesaplarn idarece onayn takip eden aybaşnda sona erer.  

9. 2- İşin geçici kabulünden sonra veya taraflarca anlaşlarak krk beş gün önceden haber vermek ve 
şantiye şefinin bütün alacaklarn hemen ödemek şartyla işveren sözleşmeyi sona erdirebilir.  

10- Sözleşmenin Şantiye Şefi Tarafndan Feshi: 
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10. 1- İşveren şantiye şefinin işlerini zamannda yapmasna elverişli ortam sağlamazsa, şantiye şefi 
bunlar yazl olarak bildirir. Otuz gün içinde durum düzeltilmez veya bir yl içinde ikinci kez ayn 
durum meydana gelir de, süresinde yine düzeltilmezse şantiye şefi sözleşmeyi feshedebilir.  

10. 2- Şantiye şefinin ücretinin ödenmesi otuz günden fazla gecikirse, ayrca herhangi bir bildirime 
gerek kalmakszn şantiye şefi sözleşmeyi feshettiğini bildirebilir.  

10. 3- İşveren, şantiye şefinin mesleki haysiyet ve şerefini, şahsiyetini rencide hareketlere tevessül 
ederse, şantiye şefi sözleşmeyi feshedebilir.  

10. 4- İşin yürütülmesi srasnda işveren fenni şartnamelere uygunluğun sağlanmasna imkan 
vermiyorsa, şantiye şefi durumun düzeltilmesini yaz ile işverenden ister, durum düzeltilmiyorsa 
şantiye şefi sözleşmeyi fesheder durumu idareye bildirir.  

11- Sözleşmenin İşveren Tarafndan Feshi: 
11. 1- İdarenin, mühendisin şantiye şefiliğini kabul etmemesi halinde sonraki aybaş işveren şantiye 
şefinin alacaklarnn tamamn ödeyerek sözleşmeyi feshedebilir.  

11. 2- Şantiye şefi görevini yaparken ağr bir kusur işlerse işveren kendisini uyarr, on beş gün 
içinde şantiye şefi durumunu düzeltmezse, işveren sözleşmeyi feshedebilir.  

12- Sözleşmenin her iki tarafça hakl veya haksz sebeplerden fehsedilmesi halinde mühendis 
durumu meslek odasna bildirir. Gerekli belgeleri dosyasnda saklar.  

13- Bu sözleşme iş yasalarnn verdiği haklar sakl tutar.  

14- İşveren tek tarafl olarak haksz yere sözleşmeyi bozarsa şantiye şefine    (. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) TL. tazminat öder.  

15- İşveren şantiye şefinin, SSK sigorta primlerini ödemekle beraber ayrca muteber bir sigorta 
şirketine en az (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) TL. ve bu sözleşme süresince geçerli 
olmak üzere her türlü riske karş sigorta ettirmek ve bunun pirimlerini de zamannda ödemek 
zorundadr.  

16- Anlaşmazlk: 
İşverenle şantiye şefi arasnda bu sözleşmenin uygulanmas srasnda ortaya çkabilecek 
anlaşmazlklarn çözümü hakem yoluyla yaplr. Taraflar bir hakem üzerinde anlaşamazlarsa, 
kendileri birer hakem seçerler, seçilen hakemler üçüncü bir hakem seçer, taraf hakemlerinin 
anlaşamamas halinde üçüncü hakemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odas Yönetim Kurulu 
tayin eder. Böylece belirlenen hakem heyeti de anlaşmazlğ çözemezse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . mahkemeleri anlaşmazlğ çözer.  

17- Özel Hükümler: 
18- Bu sözleşme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tarihinde taraflarca okunup 

imzalanmştr.  
                       İŞVEREN                                              ŞANTİYE ŞEFİ 

  (İsim, Ünvan, Kaşe, İmza)                    (İsim, Ünvan, Kaşe, İmza) 

 

 

               

Eki : Şantiye şefliği meslek odas belgesi. 
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5. 3 
 

ÖRNEK TAŞERON SÖZLEŞMESİ 
 

Bir taraftan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . işini yapmakta olan müteahhit 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ile, diğer taraftan taşeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad geçen işin ………………………………………………. . için 
aşağdaki şartlarla anlaşmşlardr. Bu anlaşmann bundan sonraki maddelerinde müteahhit . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sadece "MÜTEAHHİT" olarak, taşeron . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da sadece "TAŞERON" olarak anlacaktr.  

1- Taşeron ad geçen işin müteahhidin sorumlu olduğu idarenin istediği teknik koşullarla projelere 
ve verilen programa uygun olarak yapacaktr.  

2- İş programnn aksatlmamas için, taşeron gereken işçi, usta ve iş için gerekli aletleri şantiyede 
bulunduracaktr. Şantiye şefliğince yetersiz görülürse, işçi ve usta says gerektiği kadar 
arttrlacaktr. Şantiye şefliğince istenmeyen işçilerin alacaklarnn ödenip şantiyeden 
uzaklaştrlmalar taşeron tarafndan sağlanacaktr.  

3- Taşeron çalştracağ personelin tüm bilgilerini İş güvenliği yasalarna aynen uyacaklarn 
bildirir yazl ve imzal belgeyi müteahhide işe başlamadan önce verecektir.  

4- Şantiyede mevcut asansör vb. araçlardan diğer işleri aksatmamak koşuluyla taşeronun 
yararlanmas sağlanacaktr. Bu araçlarla yaplan işler srasnda yükleme ve boşaltma taşeron 
tarafndan yaplacaktr. Yaplan işler için elektrik kullanmnda taşerondan herhangi bir bedel 
kesilmeyecektir. Taşerona yapacağ işler için yükseklik ve derinlik zaman ödenmeyecektir.  

5- Taşeron çalşmalar srasnda yaplan ve yaplmakta olan diğer imalata zarar vermemek üzere 
gerekli her türlü tedbiri almak ve bu konuda şantiyenin talimatlarna uymak zorundadr. Doğacak 
herhangi bir zarar taşeronun hakedişinden kesilecektir. Ayn yerde diğer ekiplerle birlikte yaplacak 
çalşmalarda şantiye şefliğinin koordinasyonuna ve talimatlarna uyulacaktr.  

6- Anlan işin yaplmas srasnda tüm işle ilgili imalatlar usulüne uygun olarak yerinde 
uygulamalar yaplacaktr. .  

7- Taşeron iş srasnda yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre emniyet tedbirlerini ve ayrca 
şantiye şefliğinin gerekli gördüğü ilave tedbirleri yerine getirmek zorundadr. Taşeronun iş 
güvenliği ve emniyet tedbirlerini almadaki kusuru nedeniyle doğacak her türlü cezai ve maddi 
sorumluluklar taşerona aittir.  

8- Taşeronun yapmay taahhüt ettiği imalat bitirebilmesi için günde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adet ekibe sahip olmas gerekmektedir. İş programna uygunluk bu şekilde denetlenecektir.  

9- Taşerona kullanacağ malzeme işyerinde teslim edilir. Dam vincinin erişeceği uzaklk için 
başka ödeme yaplmaz. Analizindeki zayiattan fazla zayiat taşeronun hakedişinden kesilir.  

10- İşin yaplmas srasnda şantiyeye ait teslim edilen alet-edevat ve malzeme asla, taşeronun iş 
için getirdiği, iş başnda bulundurmak zorunda olduğu alet-edevat ve malzeme, şantiye şefinin izni 
olmadan şantiye dşna çkarlamaz.  

11- Taşeron şantiyeye ait kullandğ makineleri, daha önce bu tip makinelerde çalşmş kişilere 
kullandracaktr. Bunlarn bakm ve bunlarda meydana gelecek arzalarn giderilmesi taşeron 
tarafndan yaplacaktr.  
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12- Taşeron, yaplan ödemelerle ilgili faturasn yasal süresi içinde şantiyeye verecektir. Şantiye 
gerek görürse bu işle ilgili SSK primlerini vergi vb. bedelleri kendisi yatrabilir, bu işle ilgili 
taşeronun herhangi bir borcu olup olmadğn araştrabilir. Borcu varsa, bu ödemeler müteahhit 
tarafndan yaplabilir.  

13- Taşeron, iş programna, sözleşmeye uygun olarak çalşacaktr. Bu uygunluğu sağlayamaz veya 
zarar ederse müteahhit sözleşmeyi feshedebilir.  

14- Taşeronun hakedişlerinden % ……. . tutarnda nakit teminat kesilecektir.  

15- Taşeronun, çalştrdğ elemanlarla ilgili ücret artşlar veya toplu sözleşmelerden doğan 
yükümlülükleri taşerona aittir. Sözleşmede belirtilen fiyatlar iş sonuna kadar sabit olup işçilik, 
makine vb. fiyatlarnn artmas sebebiyle taşeron herhangi bir zam talebinde bulunamaz 

15-İşin bedeli: Toplam…………………………………………. TL dir.   

16- Her ayn hakedişi takip eden ayn ilk haftas içinde hazrlanr, karşlkl imzalanr, ……. veya 
…. . haftas içinde ödeme yaplr.  

17- Alnan teminatlar, işi zamannda ve projesine uygun olarak bitirildiğinde son hakedişte iade 
edilir.  

18- İş bu sözleşme 18 maddeden ibaret olup taraflarca şahitlerin huzurunda okunup imzalanmştr. 
(Tarih) 

 

 TAŞERON             ŞAHİT     ŞAHİT     MÜTEAHHİT 
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5. 4 
BİRİM FİYAT VE TARİF CETVELLERİ DİZİNİ 

 
2009 Yl Yap İşleri Birim Fiyat ve Tarif Cetvelleri 
1.  Yap İşleri Shhi Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

2.  Yap İşleri Kalorifer Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

3.  Yap İşleri Müşterek Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

4.  Yap İşleri Havalandrma ve Klima Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

5.  Yap İşleri Otomatik Kontrol Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

6.  Yap İşleri Brülör Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

7.  Yap İşleri Mutfak Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

8.  Yap İşleri Çamaşrhane Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

9.  Yap İşleri Soğutma Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

10.  Yap İşleri Hastane Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

11.  Yap İşleri Kuvvetli Akm İç Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

12.  Yap İşleri Zayf Akm İç Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

13.  Yap İşleri Telefon Santralleri Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

14.  Yap İşleri Asansör ve Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

15.  Yap İşleri Diesel Elektrojen Gruplar Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

16.  Yap İşleri Yldrmdan Korunma Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

17.  Ylna ait İnşaat Birim Fiyatlarna Esas İşçilik-Araç ve Gereç Rayiç Listeleri 

18.  Yl Yap İşleri Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Listesi 

19.  Bayndrlk İşleri Genel Şartnamesi 

20.  Kapal Zarf Usulü ve Eksiltme Şartnamesi 

21.  Sözleşme Tasars 

22.  İhale Evraklar Takm 
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5. 5 
İHZARAT MALZEME LİSTESİ 

 

Çimento 
Beyaz çimento 
Düz beton çelik çubuğu (6 mm) (merkez depo bedeli dahil) 
Düz beton çelik çubuğu (8-12 mm) (merkez depo bedeli dahil) 
Düz beton çelik çubuğu (14-50 mm) (merkez depo bedeli dahil) 
Nervürlü hasr çelik (m² ağrlğ 1. 50-3. 00 kg) 
Nervürlü hasr çelik (m² ağrlğ 3. 01-10. 00 kg) 
Beton çelik çubuğu, nervürlü (Illa) (8-12 mm) (merkez depo bedeli dahil) 
Beton çelik çubuğu, nervürlü (Illa) (14-26 mm) (merkez depo bedeli dahil) 
Profil demirler (I-U-T-Omega)(merkez depo bedeli dahil) 
Düz siyah sac (0. 70-2. 50 mm'lik) 
D. K. P. sac (0. 40-20 mm'lik) 
Profil borular 
Kiremit ve mahya kiremiti (TS 562) 
Harman tuğlas 
Yatay delikli tuğla (19 x 19 x 8. 5 cm) 
Yatay delikli tuğla (19 x 19 x 13. 5 cm) 
Dolu veya düşey delikli tuğla (19 x 9 x 5 cm) 
Düşey delikli tuğla (19 x 29 x 13. 5 cm) 
Düşey delikli tuğla (19 x 19 x 8. 5 cm) 
Düşey delikli tuğla (19 x 9 x 8. 5 cm) 
Düşey delikli tuğla (19 x 19 x 13. 5 cm 
Düşey delikli hafif tuğla (19 x 39 x 13. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 11. 5 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 14. 5 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 17, 5 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (29 x 19 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 24 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 30 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 36. 5 x 23. 5 cm) 
Kum ve çakl 
Kum 
Çakl 
Ocak taş 
Söndürülmemiş parça kalker kireci 
Mermer tozu 
Mermer pirinci 
Karo fayans (15 x 15 cm ekstra) 
Karo siman (20 x 20 cm) 
Mozaik karo (20 x 20 cm) 
Normal veya beyaz çimentolu mermer pirinçli yer karolar ve basamak 
Galvanizli düz saç 
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Galvanizli dalgal saç                 
Bakr levha (çat örtüsü için) 
Çinko levha (çat örtüsü için)    
Alüminyum levha (0. 30-3. 00 mm. ) 
Her çeşit alüminyum profil 
Trapezoidal alüminyum levha (muhtelif kalnlkta) 
Metal takviyeli ve takviyesiz sert PVC doğrama profilleri 
Çam kerestesi (1. snf) 
Çam kerestesi (2. Snf) 
Beyaz çam (köknar) (1. Snf) 
Beyaz çam (köknar) (2. Snf) 
Her cins kap ve pencere doğramalar (yerine konmuş imalat bedelinin % 70'i verilir) 
Düz asbestli çimento levha 
Dalgal asbestli çimento levha 
Organik lifli bitümlü oluklu levha 
Hafif Gaz Beton Malzemeleri 

a) Teçhizatsz bloklar 
b) Teçhizatsz izolasyon plaklar 
c) Teçhizatl plaklar 
d) Teçhizatl duvar elemanlar 

Bimsbeton Malzemeleri: 
a) Boşluklu ve boşluksuz duvar elemanlar (her boyutta) 
b) Asmolen döşeme bloklar 

NOTLAR: 
1. İhzarat bedeli verilmeyecek olanlar listeden çkartlr.  
2. Bu listeden yazlmamş olan malzemeye ihzarat bedeli ödenmez.  
3. Bu listede yazl olup nakliye ödeneceği genel teknik şartnamede yazl bulunan 
 

3.1) Kum, çakl, tuvenan, hafif agrega (mermer tozu ve pirinci için en yakn depodan) 
3.2) Sönmemiş kireç, çimento 
3.3) Ocak taş (blok, moloz, yonu, krma).  
3.4) Tuğla (deliksiz, delikli, hafif, harman ve fabrika tuğlalar).  
3.5) Teçhizatsz ve teçhizatl hafif gaz beton.  
3.6) Kiremit 
3.7) Demir (düz ve nervürlü beton çelik çubuğu, hasr çelik profil demirleri, profil borular siyah 

ve D. K. P. sac levhalar) ihzarat için TAŞIMA GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
esaslarna göre hesaplanacak taşma bedelleri ayrca ödenir.  

 

4. İhzarat bedeli eksiltme tenzilatna tabidir.  
5. Çimento ve demirde ödenecek taşma bedellerine bu malzemenin fabrikalardan alnş srasnda 

müessesece yaplan yükleme bedelleri dahil edilmez.  
6. İhzarat listesinde yer alan malzemelerin ölçü birimleri ve ihzarat fiyatlar inşaat birim fiyatlarna esas 

Rayiç Listesinden alnacaktr.  
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DOĞRAMA MADENİ AKSAMI BİRİM FİYAT LİSTESİ 
(% 25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER DAHİL) 

Kap Doğramalar Madeni Aksam (TS 1229) 

Gömme iç kap kilidi (geniş tip) 
Gömme iç kap kilidi (dar tip) 
Gömme makaral iç kap kilidi (geniş ve dar tip) 
Gömme silindirli iç ve dş kap kilidi (geniş ve dar tip) 
Gömme makaral silindirli iç ve dş kap kilidi (geniş tip) 
Gömme makaral silindirli iç ve dş kap kilidi (dar tip) 
Silindir trajl dş kap kilidi                     
Kap kolu ve aynalar (kromajl) 
Lastik başl tampon 
Menteşe 
Yayl menteşe 
Sürgü (düşey tespit takm) 
Stop (nikelajl) 
Boy menteşe 

Ahşap ve Metal Pencere Doğramalar Madeni Aksam 

İspanyolet takm (kol, demir ve teferruat) 
Vasistas takm (basit makas) 
Vasistas takm (çelik makas, kromaj kol ve tutamak) 
Mandal (İspanyolet kolu ve tutamak) sar pirinç montevet vidas 
Sürgü 
Lastik başl tampon 
Yayl tespit mandal 
Kontrpua takm (pik, örme, tel, sardan makara, tel yuvalar ile komple) 
Sürme kanat tutamağ 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 80 cm'lik (2 kavramal) 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 100 cm'lik (3 kavramal) 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 120 cm'lik (3 kavramal) 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 140 cm'lik (3 kavramal) 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 160 cm'lik (3 kavramal) 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 180 cm'lik (4 kavramal) 
Menteşe 

Plastik Pencere Doğramalar Madeni Aksam: 

İspanyolet takm (kol dahil) 100 cm'ye kadar (2 kavramal) 
İspanyolet takm (kol dahil) 180 cm'ye kadar (3 kavramal) 
İspanyolet takm (kol dahil) 180 cm'den büyük (4 kavramal) 
Vasistas ispanyolet takm (kol, makas dahil) 
Ayarl menteşe (çift, plastik kaplamal) 
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 Amortisman Müddeti 

5. 6 
MAKİNA ANALİZİ 

 

Analizlerde olmayan yeni yol veya inşaat makinelerinin 1 saatlik ücretlerinin hesabnda, yalnz makineden 
intikal edecek bedel, aşağdaki 5 faktörün hesap edilip toplanmas suretiyle bulunur: 
 
1. Amortisman        : A/N1 
2. Yedek parça        : 0. 53 A/N1 
3. Tamir, bakm        : 0. 13 A/N1 
4. Sermaye faizi, sigorta, depolama ve diğer resmi giderler  : 0. 08 (N+1) A/(2N1) 
5. Nakil, montaj, demontaj       : 0. 02 A/n 
 A: Yeni makinenin (ekipmanyla birlikte) satn alma bedeli (TL) 
 N: Amortisman müddeti (sene) 
 n: Makinenin 1 senede çalştğ kabul edilen müddet (saat) 
 N1: Amortisman müddeti (saat) 

Makinelerin Amortisman Müddetleri 

    

          Makinenin Ad                                                      Senede Çalştğ       Sene = N     Saat = N1 
                                                                                                 Saat = n    

1. Ekskavatör 2000 8 16000 
2. Traktör + skreyper 2000 6 12000 
3. Traktör + buldozer 2000 6 12000 
4. Traktör + ripper 2000 6 12000 
5. Motor greyder 2000 6 12000 
6. Lastik tekerlikli traktör+skreyper 2000 6 12000 
7. Titreşimli silindir 2000 6 12000 
8. Demir ve lastik tekerlekli silindir 2000 6 12000 
9. Keçi ayağ 2000 6 12000 

10. Lastik tekerlekli ve paletli yükleyici 2000 5 10000 
11. Motopomp, betoniyer, motorlu kompaktör 1000 6 6000 
12. Kompresör (komple), vibratör 1250 6 7500 
13. Kamyon, arazöz 250 6 1500 
14. Kamyon, arazöz 2000 6 12000 
15. Kompresörlü şahmerdan 2000 6 12000 
16. Buharl şahmerdan 2000 9 18000 
17. Konkasör 2000 6 12000 
18. Eleme makineleri 2000 6 12000 
19. Fore kazk delgi makinesi 2000 9 18000 
20. Jeneratör 2000 8 16000 
21. Duba 2000 9 18000 
22. Römorkör 2000 9 18000 
23. Maçuna 2000 9 18000 
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5. 7 
TAŞIMA GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Genel olarak karayolu taşmalarnda taşma hangi araçla yaplrsa yaplsn (özel şartnamesinde aksine bir 
kayt bulunmadkça) taşma bedeli motorlu taşt formüllerine göre ödenir.  

Özel Hallerde: 
a) EI arabasyla en fazla 100 mt. mesafeye kadar olan taşmalar yaplr ve el arabas formülü uygulanr.  

b) Hayvan ve hayvanlarla çekilen taştlarla olan taşmalar, iş yaplan yerin motorlu taşt kullanlmasna 
imkan bulunmadğ hallerde ve bu durumun ihaleden evvel keşif srasnda tespit edilmiş bulunmak veya 
ihaleden sonra ayn zorunluluklarn bulunduğu idarece kabul edilerek yazl izni olmak şartyla yaplr ve 
taşma bedeli sözü geçen araçlara ait formüller uygulanarak ödenir.  

Genel Hükümler: 
1. Bilumum kazlar ile her nevi ve her cins stabilize, kum, çakl, tuvenan, hafif agrega, mermer tozu ve 
pirinci, çimento kireç, taş, tuğla, teçhizatsz ve teçhizatl hafif gazbeton, kiremit, demir, boru (madeni, beton, 
plastik) (xx) ve ek parçalar, direk, büz, kanalet (xxx), genleştirilmiş perlit agregas ve genleştirilmiş perlit 
mamülleri (xxxx), yol, sedde, baraj dolgularnn skştrlmasna münhasr kullanlacak su malzemesinin 
temin edildikleri yerden iş başna kadar olan taşma bedelleri, taşma mesafesi ve formüllerine göre sözü 
edilen mazlemenin yükleme, boşaltma ve istif bedelleri ihzarat fiyatlarna dahil olmadğndan kendi birim 
fiyatlarna göre ayrca ödenir.  

Not: (xx) işaretli plastik borularn yoğunluklarnn az olmas, (xxx) işaretli kanaletlerin taştn tam tonajnda 
yüklenememeleri gerekçesi ile taşma formülünün verdiği bedelin bir kat fazlas ödenir.  

(xxxx) işaretli genleştirilmiş perlit agregas ve genleştirilmiş perlit mamüllerinin yoğunluklarnn çok az 
olmas ve havaleli yüklenmeleri, taştn tam tonajnda yüklenmesine engeldir; bu nedenle taşma formülünün 
verdiği bedelin iki kat fazlas ödenir.  

Yukardaki belirtilenlerin dşndaki malzemelerin fiyat analizlerinde malzemenin yükleme, taşma, boşaltma, 
istif bedelleri dahil işyerinde ihzar fiyatlar alnmş ve birim fiyatlar esasna göre tespit edilmiş 
bulunduğundan bunlar için ayrca bir bedel verilmez.  

2. Demir ve deniz yolu taşmalar için TCDD, D. DZ. Y. 'den karayolu motorlu taşt ve (sigortal olmas 
şartyla) deniz motoru ile taşmalar için mahalli belediye, ticaret odas, liman reisliğinden yazl olarak 
bildirilecek taşma bedellerinin en ucuzu uygulanr.  

3. Karayollar taşmalarnda mesafeler karayollar haritasndan faydalanmak mümkün olmadğ halde 
mahallen ölçülmek suretiyle tespit edilir.  

4. Bilumum taşmalarda, mesafe zapt ve krokiler müteahhit ve kontrolluk tarafndan müştereken tanzim 
olunur. Malzeme ocaklarna ait krokiler takip olunacak güzergaha ait belirli noktalar tespit edilerek yaplr. 
Bunlara göre fiyat tutanaklar düzenlenerek usulüne uygun olarak tasdik ettirilir. Ara hakedişlerde bu taşma 
fiyat tutanaklar idarece tasdik edilmeden muvakkat hesaplara göre ödeme yaplr.  

5. Formüllere göre hesaplanarak bulunan taşma bedellerine doldurma, boşaltma, işyerine istif bedelleri dahil 
bulunmadğndan, ayrca doldurma, boşaltma ve (ihzarat analizinde yoksa) yerine istif analizlerine göre 
bedelleri ödenir.  

6. Taşmalarda müteahhidin suitaksiri dşnda bir defadan fazla yükleme, boşaltma yaplmasna zorunluluk 
bulunduğu idare ile müştereken bir tutanakla tespit edildiği hallerde bedeli ödenir. Deniz yollarnca yaplan 
yükleme ve boşaltmalar, liman işletmesi veya mahalli belediyece tasdikli fatura karşlğnda ödenir.  

7. Yalnz yükleme ve boşaltma yaplmas halinde, yükleme ve boşaltma birim fiyatlarna göre ödenir.  

8. Taşma formülleri taşnan kaz veya malzemenin 1 tonunun bedelini verdiğinden m³ olarak taşnan 
malzemenin kaz için projesindeki ölçülerine göre 1 No. lu Tablo, ihzar edilmiş malzemenin figürdeki 
ölçülerine göre 2 No. lu Tablo, sözü geçen malzemenin imalat içindeki miktarlarna göre ise 3 No. lu 
Tablodaki miktarlarla çarplarak taşma bedeli bulunur.  
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Tablo 1: Proje Kesitinde Ölçülen Kaznn Zemin Cinslerine Göre Yoğunluklar 

Kaznn Zemin Cinsi Yoğunluğu 

Yumuşak toprak 1. 600 tn/m³ 
Sert toprak 1. 800 tn/m³ 
Yumuşak küskülük 2. 000 tn/m³ 
Sert küskülük 2. 200 tn/m³ 
Yumuşak kaya 2. 400 tn/m³ 
Sert kaya 2. 600 tn/m³ 
Çok sert kaya 2. 800 tn/m³ 

 

 

 

Tablo 2: Figürde Ölçülen Malzemenin Yoğunluklar 

Malzemenin Cinsi Yoğunluğu 

Kum, çakl, krmataş 1. 600 tn/m³ 
Tuvenan, stabilize 1. 800 tn/m³ 
Hafif agrega   (x) tn/m³ 
Tahkimat, moloz taş 1. 800 tn/m³ 
Parke, kaba yonu taş 2. 000 tn/m³ 
İnce yonu taş 2. 200 tn/m³ 
Kesme taş 2. 400 tn/m³ 
Kiremit (x) tn/1000ad 
Tuğla (x) tn/1000ad 
Delikli tuğla (x) tn/1000ad 
Cephe tuğlas (x) tn/1000ad 
Hafif gaz beton   (x) tn/m³ 
Mermer tozu ve pirinci   (x) tn/m³ 
Genleşmiş perlit   (x) tn/m³ 
(x) tutanakla tespit edilecektir.  
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Tablo 3: İnşaat Veya İmalatn Malzeme Yoğunluklar 

 

İnşaat veya İmalatn Ad Yoğunluğu 

Kuru duvar inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Harçl kargir, inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Çaplanmş moloz taşla kargir inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Çaplanmş moloz taşla kemer inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Kaba ve özel kaba yonu kargir taş 2. 300 tn/m³ 
İnce ve özel yonu kargir inşaatta taş 2. 400 tn/m³ 
Kesme kargir inşatta taş 2. 600 tn/m³ 
İstifsiz taş dolguda taş 1. 800 tn/m³ 
İstifli taş dolguda taş 2. 000 tn/m³ 
20 cm'lik harçl harçsz perede taş 0. 400 tn/m³ 
30 cm'lik harçl harçs perede taş 0. 600 tn/m³ 
40 cm'lik harçl harçsz perede taş 0. 800 tn/m³ 
Tuğla inşaatta tuğla 0. 250 tn/m³ 
0. 15 mt kalnlğnda blokajda taş 2. 000 tn/m³ 

 

 

Genleşmiş perlit 1000-1200 OC derece stldğnda orijinal hacminin 13-20 kat kadar genleşen, yoğunluğu 
40-250 kg/m³ arasnda değişen 0-4 mm dane iriliğinde olan çok hafif, gözenekli volkanik bir mineraldir.  

Notlar: 

1. Bu yoğunluklar malzemenin inşaat içindeki miktarlarna göre taşma bedelinin hesabnda kullanlr.  

2. Her cins malzemeden kargir enkaz için yoğunluk 2. 000 tn/m³ (imalattaki ölçüye göre) kabul edilir.  

3. Ara hakedişlerde kolaylğ sağlamak üzere keşiflere belirli bir mesafeye göre hesaplanarak tespit edilmiş 
geçici bir taşma bedeli öngörülmüş ve uygulanmş ise, sonunda kesin hesap srasnda bu geçici taşma 
bedelleri, kesildikten sonra tespit edilmiş bulunan gerçek taşma mesafelerine göre bulunan taşma bedelleri 
ödenir.  

Tesviye İşlerinde Taşmalar: 
Bu ksm kaz, ariyet, köprü ve sanat yaplar, kazs zayf tabii zemin tabakasnn kaldrlp depo edilmesi 
işlerindeki taşmalardan bahseder. Kazdan çkarlan malzemenin taşnmas İdare tarafndan Brükner eğrisine 
göre yaplacaktr. Yan ariyetler, yolun kanal, sedde bütünüyle birlikte, yol ve kanal sedde eksenine göre 
alnan en kesitleriyle küpaj ve taşma hesabna (karşk kesitler gibi önce kendi kesitinde dengelendirilerek) 
ithal edilecek ve Brükner eğrisine geçilecektir. İdare inşaat esnasnda bu eğride gerekli göreceği değişikliği 
yapmaya yetkilidir.  

Bu değişikliği müteahhit aynen kabul ve tatbik etmekle mükelleftir. Yarmadan taşnmayp, müstakil ariyette 
olduğu gibi yol ve kanal, sedde dşnda taşnan malzemenin taşma mesafesi, vastalarn çalşmasna engel 
çkarmayan en ksa yol olarak alnacaktr.  

Bu yolu idare tayin edecek ve bu bir tutanakla tespit edilecektir. Taşmalarda hacm metreküp, mesafe yatay 
olarak metre cinsinden ölçülür: Ödemeye esas olacak miktar taşnan malzmenin kazlmadan evvel yerinde 
metreküp cinsinden ölçülen hacmidir.  

 

Tablo 3: İnşaat Veya İmalatn Malzeme Yoğunluklar 

 

İnşaat veya İmalatn Ad Yoğunluğu 

Kuru duvar inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Harçl kargir, inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Çaplanmş moloz taşla kargir inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Çaplanmş moloz taşla kemer inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Kaba ve özel kaba yonu kargir taş 2. 300 tn/m³ 
İnce ve özel yonu kargir inşaatta taş 2. 400 tn/m³ 
Kesme kargir inşatta taş 2. 600 tn/m³ 
İstifsiz taş dolguda taş 1. 800 tn/m³ 
İstifli taş dolguda taş 2. 000 tn/m³ 
20 cm'lik harçl harçsz perede taş 0. 400 tn/m³ 
30 cm'lik harçl harçs perede taş 0. 600 tn/m³ 
40 cm'lik harçl harçsz perede taş 0. 800 tn/m³ 
Tuğla inşaatta tuğla 0. 250 tn/m³ 
0. 15 mt kalnlğnda blokajda taş 2. 000 tn/m³ 

 

 

Genleşmiş perlit 1000-1200 OC derece stldğnda orijinal hacminin 13-20 kat kadar genleşen, yoğunluğu 
40-250 kg/m³ arasnda değişen 0-4 mm dane iriliğinde olan çok hafif, gözenekli volkanik bir mineraldir.  

Notlar: 

1. Bu yoğunluklar malzemenin inşaat içindeki miktarlarna göre taşma bedelinin hesabnda kullanlr.  

2. Her cins malzemeden kargir enkaz için yoğunluk 2. 000 tn/m³ (imalattaki ölçüye göre) kabul edilir.  

3. Ara hakedişlerde kolaylğ sağlamak üzere keşiflere belirli bir mesafeye göre hesaplanarak tespit edilmiş 
geçici bir taşma bedeli öngörülmüş ve uygulanmş ise, sonunda kesin hesap srasnda bu geçici taşma 
bedelleri, kesildikten sonra tespit edilmiş bulunan gerçek taşma mesafelerine göre bulunan taşma bedelleri 
ödenir.  

Tesviye İşlerinde Taşmalar: 
Bu ksm kaz, ariyet, köprü ve sanat yaplar, kazs zayf tabii zemin tabakasnn kaldrlp depo edilmesi 
işlerindeki taşmalardan bahseder. Kazdan çkarlan malzemenin taşnmas İdare tarafndan Brükner eğrisine 
göre yaplacaktr. Yan ariyetler, yolun kanal, sedde bütünüyle birlikte, yol ve kanal sedde eksenine göre 
alnan en kesitleriyle küpaj ve taşma hesabna (karşk kesitler gibi önce kendi kesitinde dengelendirilerek) 
ithal edilecek ve Brükner eğrisine geçilecektir. İdare inşaat esnasnda bu eğride gerekli göreceği değişikliği 
yapmaya yetkilidir.  

Bu değişikliği müteahhit aynen kabul ve tatbik etmekle mükelleftir. Yarmadan taşnmayp, müstakil ariyette 
olduğu gibi yol ve kanal, sedde dşnda taşnan malzemenin taşma mesafesi, vastalarn çalşmasna engel 
çkarmayan en ksa yol olarak alnacaktr.  

Bu yolu idare tayin edecek ve bu bir tutanakla tespit edilecektir. Taşmalarda hacm metreküp, mesafe yatay 
olarak metre cinsinden ölçülür: Ödemeye esas olacak miktar taşnan malzmenin kazlmadan evvel yerinde 
metreküp cinsinden ölçülen hacmidir.  
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Taşma mesafesi olarak, malzemenin yerindeki ağrlk merkezi ile taşmadan sonra bununla inşa edilen 
ksmn ağrlk merkezleri arasndaki yatay mesafe alnacaktr. Kaz, malzemenin naklinde ve bu mesafe 
(kaya, küskü, toprak) kabarma ve skşmalar göz önüne alnarak çizilen Brükner eğrisinden çkarlr. Diğer 
bütün hallerde, mesafe idare tarafndan tayin edilen en ksa yol olacaktr. Herhangi bir sebeple müteahhit 
taşmay bu yoldan başka bir yol takip ederek yapsa dahi hesaba esas bu yol olacaktr.  

a) Brükner eğrisinden ortalama taşma mesafeleri şöyle hesap edilecektir. Brükner eğrisinde 
dengelendirilmiş her ksm için, Brükner eğrisinin yatay ölçeğinde 150 m.’lik bir doğru parças, yatay olarak 
ve iki ucu eğri üzerinde bulunacak şekilde Brükner eğrisi içine yerleştirilecektir.  

Her dengelendirilmiş ksmda 150 m.'lik doğru parças, denge çizgisi ve Brükner eğrisi arasnda kalan alan 
ile kabarma ve skşmadan sonraki hacim (yani 150 m.'lik doğru parças ile denge çizgisi arasndaki ordinat 
farkna tekabül eden hacim) alnacak ve birincisi (alan) ikincisine (hacim) bölünerek o ksma ait ortalama 
taşma mesafesi bulunacaktr.  

Bu ksmda taşnan hacim miktar Brükner eğrisinden alnan miktar olmayp buna tekabül eden, kazlmadan 
önce yerinde ölçülen, kabarma veya skşma faktörleri ile muamele görmemiş hacim olacaktr.  

Brükner eğrisinin dengesi yaplmş her ksmda, bu şekilde ortalama 100 m.'den fazla mesafeye taşmalar 
için ortalama taşma mesafesi ve bir de bu taşmaya ait metreküp cinsinden hacim bulunmuş olacaktr.  

Bunlarn çarpmlarnn (momentlerinin) toplamlar, hacimler toplamna bölünerek Brüknere ait ortalama 
taşma mesafesi bulunmuş olacaktr.  

1. Brükner eğrisinin tepe noktas ile 150 m.'lik yatay doğru parças arasnda kalan ksm ortalama taşma 
mesafesi hesabnda dikkate alnmaz.  

2. Kendi kesitinde kullanlan yan ariyet ve miks kesit kazlarnn ortalama 100 m. mesafeye kadar taşndğ 
kabul edilmiştir. (Bu kazlar Brüknere dahil edilmez ve bunlar için ayrca taşma mesafesi hesaplanmaz ve 
taşma bedeli ödenmez. ) 

b) Ariyet ocağndan getirilecek veya depoya gidecek kaz malzemesinin taşnmasnda ortalama taşma 
mesafesi şöyle hesap edilecektir. Ariyet ocağndan getirilecek veya depoya gidecek kaz malzemesinin 
taşma mesafesi Brükner eğrisinde hesap edilmeyip idare tarafndan tayin edilen yolun ölçülmesi suretiyle 
tespit edilecektir. Bu takdirde ariyet ocaklarndan temin edilen veya depoya taşnan kaz malzemelerinin 
ortalama taşma mesafesi taşnan hacimlerin (kazlmadan önce yerinde m³ cinsinden ölçülen hacm) 
taşndklar mesafelerle çarpmlar toplamnn, hacmlar toplamna bölünmesi suretiyle bulunmuş olacaktr.  

Taşma Formülleri: 
Genel hükümler bölümünün başnda 2 no'lu Tabloda taşma bedelleri ödenmesi öngörülen malzemeden her 
türlü betonarme ve profil demirler ile sac levhalarn İskenderun ve Karabük'ten, yerli D. K. P. düz saçn 
Ereğli Demir Çelik fabrikasndan veya her üç fabrikadan temini mümkün olmayan bu malzemelerin idarece 
muvafakat edildiği mahalden, diğer malzemelerin istenilen vasfta olmak şart ile en yakn fabrika ve 
ocaklardan işbaşna kadar olan taşma bedelleri aşağdaki esaslara göre ödenir.  

Müteahhit, ihzarat ve taşma başlamadan önce malzeme nakledeceği fabrika ve ocaklar bildirecek ve idarece 
yaplan tetkikat neticesinde yazl muvafakat verildikten sonra ihzarat ve taşmaya başlanacaktr.  

EI arabas ve motorlu taştlarla olan taşmalara esas teşkil eden taşma formülleri ve izahat, birim fiyat 
analizlerinin (07) pozlarnda yer almaktadr.  

Taşma formülleri 1 ton yükün (doldurma, boşaltma hariç) taşma fiyatlarn vermekte olup,  

a) Taşnacak malzemenin analizinde doldurma, boşaltma, serilme ve işyerinde istifi dahil edilmemiş olan 
malzeme taşmalarnda, taşnan malzemenin ait olduğu (09) no’lu pozlarn analizlerinde hesap edilerek (kâr 
ve genel gidersiz olarak) bulunan miktarlar ilave edilir.  

b) m³ ile ölçülen taşmalarda (1 m³ malzeme taşmas f =1 ton taşma fiyat x taşnan malzeme yoğunluğu) 
olarak ödenir.  

c) Betonarme kanalet ve plastik borularn 1 ton taşma bedeli yukardaki formüle göre bulunacak taşma 
bedelinin 1 kat fazlasyla (yani iki kat) ödenir.  
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5. 8 
KAZI İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Zemin Cinsleri ve Tarifleri: 
Kazlacak zeminin cinsleri, teşekkül ve kaz güçlüğü bakmndan aşağdaki dört ana snfa ayrlr.  

a) Toprak zeminler:  
1. Yumuşak toprak, bel küreği ve kürekle kazlabilen gevşek toprak, bitkisel toprak, gevşek kum ve benzeri 
zeminlerdir.  

2. Sert toprak, kazmann yass ve ara sra sivri ucu ile kazlan toprak, kumlu kil, gevşek kil, killi kum, çakll 
kürekle atlabilen taşl toprak ve benzeri zeminlerdir.  

b) Küskülük zeminler: 
1. Yumuşak küskülük, kazmann sivri ucu ve ara sra küskü, kama ve tokmak ile kazlan toprak, sert kil, 
yumuşak marn, skşk gravye, parçalanp el ile atlabilen 0. 100 m³'e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, 
kaz güçlüğü benzerliğinden dolay çamur ve benzeri zeminlerdir.  

2. Sert küskülük, kazmann sivri ucu, küskü, kama, tokmak ve krc tabanca ile kazlan çürük ve çatlamş 
kaya, çürük ve yumuşak gravye, şist, taşlaşmş marn, taşlaşmş kil, 0. 100-0. 400 m³ büyüktükte, parçalanp 
el ile atlabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.  

c) Kaya zeminler: 
1. Yumuşak kaya, küskü, krc tabanca veya patlayc madde kullanlarak kazlan tabaklaşmş kalker, marnl 
kalker, şist, gre, gevşek konglomera, alç taş, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0. 400 m³'ten büyük ayn 
cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.  

2. Sert kaya, patlayc madde kullanlarak atlan, krc tabanca ile parçalanp sökülen kaln tabaka ve kitle 
halinde sert gre, kesif kalker, andesit, trakit, tahallül etmemiş serpantin, betonlaşmş konglomera, bazalt 
tüfleri, mermer, 0. 400 m³'ten büyük ayn cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.  

3. Çok sert kaya, fazla miktarda patlayc madde kullanarak atlan krc tabanca ile parçalanp sökülen 
tahallül etmemiş granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0. 400 m³'ten büyük ayn cins blok taşlar ve benzer 
zeminlerdir.  

Not: Kaya kazlarnda teknik zaruret dolaysyla meskun saha civarnda, kaptajlar ve buna benzer yerlerde 
idarenin müsaadesi ile patlayc madde kullanmadan kaya kazs yaplr.  

d) Batak ve balçk zeminler: 
Su muhtevas yüksek olan ve bu suyu kolay brakmayan, genellikle luzuci yapşkan nitelikteki zeminlerdir.  

Zemin Cinslerine Göre Kaz Hacimlerinin Tespiti Ve Kullanlmas: 
1. Zemin cinslerine göre ödeme yaplmas halinde, yaplan kaznn snflar oranlar ve bunlarn kabarma ve 
skşma katsaylar, kaz esnasnda zemin cinsleri hakknda ZEMİN CİNSLERİ VE TARİFLERİ'ndeki 
malumat ve tafsilat göz önünde tutulacaktr. Her kesim için yerinde, idare ile müteahhit arasnda yaplacak 
bir tutanakla tespit edilecek ve o ksmdaki kaz hacmine uygulanacaktr.  

2. Serbest ve derin her cins zemin kazlarnda iş emniyeti ve teknik zaruret olmadkça, şev ile iksa 
uygulanmaz. Ancak İdarenin yazl emri ile ataşmana geçirilmesi şartyla şev ve iksa tatbik olunur ve ödenir.  

3. Kaz içinde kalan imalat ve inşaatn yan ve üstlerinin dolgusunda tercihan kaya ve küskülük kazlar 
kullanlacaktr.  

Taahhüde dahil kazlardan çkan malzeme, projesine göre ve idarenin göstereceği yerlerin dolgusunda 
kullanlacak, bütün ihtiyaç karşlandktan sonra geriye kalan kaz; idarenin göstereceği yere depo edilecektir. 
Dolgu ve depo için ayrca bir bedel verilmez, taşma bedeli ödenir.  
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EI İle Yaplan Serbest, Derin (Dar ve Geniş) ve Özel Kazlar: 
1. Serbest Kazlar: 
a) Bina inşaatnda, kaz veya temel tatbikat projesi çevresinin tabii zeminle kesiştiği en alçak noktadan 
geçen sfr düzleminin üstünde kalan ve 

b) Taban genişliği 1 mt’den fazla olan şeritvari kazlarda, yeteri kadar sk alnan en kesitlerin tabii zeminle 
kesiştiği en alçak kotlu noktalarndan geçen, en kesit içindeki yatay doğrularn teşkil ettiği yüzeylerin 
üstündeki her cins kaznn, el veya kürekle 4 mt mesafeye kadar atlmas ve taştlara yükletilmesi suretiyle 
yaplan her türlü kazlardr (Batardo, palplanş, iksa, keson gibi su perdeleri ile yaplan kazlarda, bunlarn 
proje üst kotlarndan geçen yatay düzlem sfr düzlemidir. ) 

2. Derin Kazlar: 
Serbest ve özel kazlar haricinde kalan ve kürek, çkrk ve benzeri el araçlaryla (el arabas ve taşmaya 
mahsus vastalar hariç) aşağdan yukar atlarak veya çkarlarak yaplan kazlardr.  

a) Geniş derin kazlar: 

Taban genişliği 1. 00 mt ve daha fazla olan kazlardr.  

b) Dar derin kazlar: 

Taban genişliği 1. 00 mt ve daha az olan kazlardr.  

c) Özel kazlar: 

Tünel, galeri, su altnda hava basnçl keson, 8. 00 mt'den derin kuyu ve benzeri kazlardr.  
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5. 9  
ÖNYAPIMLI, ÖNGERİLMELİ BETON ELEMANLAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
Ön yapml, ön gerilmeli beton elemanlar ile inşaat, İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve 
üreticisinin teknik şartlarna uygun olmal, afet bölgelerinde yaplacak yaplar için yürürlükteki 
yönetmeliklerin ilgili hükümleri de göz önünde bulundurulmaldr. Yapnn kiriş, kolon ve döşeme gibi 
taşyc ksmlarnn birleşim yerlerinde gereken rijitlik sağlanmal; bağlant teçhizat ve dolgu harc (betonu) 
üreticisinin teknik şartnamesinde istenenleri yerine getirmelidir. Yapm işlerinde, ilgili standardnn ve 
üreticisinin belirttiği özellikleri taşmayan malzeme kullanlmamaldr.  

Ön yapml ve ön gerilmeli beton elemanlarn yapsna giren, beton ve ön germe çeliği (beton çeliği) kendi 
standart ve teknik şartnamesine uygun olmaldr.  

Yaplarda kullanlan ön yapml, ön gerilmeli beton elemanlar: 

a) Ön yapml, ön gerilmeli taşyc döşeme elemanlar (boşluklu) 

b) Ön yapml, ön gerilmeli duvar elemanlar (boşluklu) 

c ) Kirişler ( Oluk, aşk, makas, kreyn…) 

Taşma ve Depolama: 

Elemanlar kalptan alma sürecine kadar dona karş korunmal, boşaltma eleman boyutuna uygun aparat ve 
makineler ile yaplmal, özellikle svasz kullanlacak duvar elemanlarnn korunmasna özen gösterilmelidir. 
Elemanlarda oluşabilecek kimyasal kirlenmeyi önlemek amac ile depolama zemininde sülfat, kül ve benzeri 
madde bulunmamaldr. Büyük boyutlu elemanlar olabilecek sehimleri engellemek amacyla düşey olarak ve 
bir kenarlar üzerine dayanarak depolanmal, yatay depolama zorunluluğu varsa, uygun koşullar sağlanmal, 
kalc deformasyona yol açacak her türlü etki ortadan kaldrlmaldr.  

Elemanlar her zaman iki uç noktadan mesnetlenmeli; üçüncü bir mesnet kullanlmamal ve takoz (mesnet) 
dşndan kenara olan mesafe 0. 25 mt'yi geçmemelidir. Mesnet bölgelerinde özel detay olan elemanlar, hasar 
görmeyecek ve zorlanmayacak şekilde mesnetlenmeli ve bu elemanlar stoğun en üstünde olmal, üzerine 
eleman konmamaldr. Elemanlarn oturduğu zemin sağlam ve düzgün olmal, taşma, depolama ve şantiyede 
montaj öncesi elemanlarn yataylğ bozulmamaldr. İstiflemede en alttaki eleman hiçbir şekilde zeminle 
temas etmemelidir. Mesnet elemanlar stok içinde hepsi ayn düzlemde ve hizada olmaldr.  

Taşma, depolamada ve şantiyede elemanlarn yanal etki ve darbelerden korunmas için elemanlar her zaman 
özel aparat ile kaldrlmal, hiçbir şekilde halat ve benzeri kullanlmamaldr. Halat kullanlmas 
düşünülüyorsa imalat safhasnda halat ask yerleri yaplmaldr.  

Büyük açklkl veya özel detay olan elemanlara, özellikle şantiyelerde hasar görmemeleri için itina 
gösterilmeli ve eleman itinaya rağmen hasar görmüşse, kontrollükçe elemann kullanlp kullanlmamasna 
karar verilip, bu karar bir tutanakla belirtilmelidir.  

Montaj: Montajda en önemli taraf alt yap imalatlarnn uygunluğudur. Prefabrik kolanlarn 
oturacağ temel pabuçlar ve soketlerinin son derece proje ölçülerine uygunluğu gerekmektedir. 
Bilhassa x ve y yönü aks sistemleri sahada ölçümleri ve yerleştirilmeleri mutlaka harita 
mühendisleri eşliğinde yaplmaldr. Aksi halde +/- 5-7, 5 cm den fazla hatalar üst yap 
elemanlarnn doğru oturtulmamasna neden olacaktr,  

Elemanlarn montaj ile ilgili uygulamalar, idarece tasdikli projesine ve üreticisinin özel teknik şartnamesine 
uygun olarak yaplmal; elemanlarn montajna uygun güçte ve yapda vinç kullanlmal ve elemanlar zarar 
görmeden yerlerine monte edilmelidir.                 
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Duvar elemanlarnn montajna genellikle bina köşesinden başlanmal ve kolon elemanlarnn şerbetleme 
işlemi sonuna kadar (şerbet/montaj harc prizini yapncaya kadar), elemanlar sağa sola kaymayacak şekilde 
ahşap takozlar ile tespit edilmelidir,  

 Duvar elemanlar uzun süre bağlantsz kalacaksa, elemanlar üst başlk hizasndan veya uygun yerlerinden 
desteklenmelidir. Parça (yarm) elemanlar her zaman iki eleman arasna konmaldr. Montaj derzlerinde, 
teçhizatn yerleştirilmesinden sonra şerbetleme yaplmal, şerbet prizini alncaya kadar duvar 
sarslmamaldr. Montaj srasnda askya alnan elemanlarn altnda çalşma yaplmamaldr.  

Döşeme elemanlarnn serbest kanallar (iki eleman arasnda oluşan) üstte olmaldr. Montaj srasnda 
elemanlarn ters monte edilmemesine dikkat edilmelidir. Döşeme montajnda şerbetleme yaplmadan önce 
elemanlarn üzerine yerleştirilecek kalaslar üzerinde çalşlmaldr. Elemanlara delik açmak gerektiğinde, 
teçhizatn kesilmemesine dikkat edilmeli, üreticisinin tavsiyesine uyulmaldr. Topping betonu uygulamasn 
kurallarna uyulmaldr.  

Bu hususlar TS 9967 de geniş olarak belirtilmiştir.  
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5. 10 
ŞANTİYE MÜHENDİSİNE KISA NOTLAR 

 
 

BETONA HAZIR KALIBIN KONTROLU: 
Ø Kalp iskelesi bağlantlar tamam m? 

Ø Dikmelerden boşta olan var m? 

Ø Tesisat borular (elektrik ve shhi tesisat) tamam m? 

Ø Tesisat, baca vb. boşluklarnn kalplar, teçhizat ilaveleri tamam m? 

Ø Kolon takviyeleri tamam m? 

Ø Üzerine beton gelecek daha önceki imalat ykanmş m? 

Ø Kiriş takviyeleri tamam m? 

Ø Tesisat borularnn ve demir teçhizatn kalba yapşan yüzeyi var m, gerekli pas pay braklmş m? 

Ø Kalp üzerinde kağt, tahta parças harç, tuğla krnts var m? 

Ø Kalplar yağlanmş m? 

Ø Demir teçhizat doğru ve eksiksiz döşenmiş mi? 

Ø Tesisat borular döşendikten sonra döşeme piliyeleri krlmş m? 

Ø Beton pompa ile dökülmüyorsa, beton araçlar için yaplan yollar sisteme zarar veriyor mu, emniyetli mi? 

Ø Beton numune kalplar, vibratör ve şiş kalbn üstüne alnmş m? 

Ø Can güvenliği ile ilgili tüm tedbirler alnmş m? 

 
 
İNŞAAT DEMİRİ: 
Yeteri kadar malzeme temin edildiği sürece tam boy demirler gelişi güzel kesilerek kaybn artmasna neden 
olunmamal, eşleme yaplarak kayp azaltlmaldr. Ankraj boylar da dikkate alnarak gereksiz uzunluklar 
braklmamaldr. (Ø12 ile Ø18 ankraj boylarndaki farkllklar gibi) 

Metraj verirken boylardan elde edilen ağrlklar tarifindeki zayiatlarla çarplmaldr. Yuvarlak demir 
paketleri 2 tondur. Siparişte gözönüne alnmaldr.  

Demir ustalar kullanlmayacak uzunlukta kaldğn düşündükleri demiri kesip hem işi artrmamak, hem de 
zayiat, düşük göstermek isterler. Bunlarn mutlaka kesilmesini sağlamak, bunlar gereken yerlerde 
kullanmak, hiçbir işe yaramyorsa hurdada biriktirmekte yarar vardr.  

            

YUVARLAK DEMİR BAĞ TELİ: 
İnşaatta 18 lik tavl tel, yuvarlak demirlerin bağlanmas için demircilerin tercih ettiği teldir. Yumuşak olur.  

 
ÇİVİ: 
Kullanlmş çivilerin inşaatn çeşitli yerlerinde atk durumda kalmas, iş kazalarna veya lastik tekerlekli 
araçlarn lastiklerinin patlamasna neden olur. En iyisi ve kolay, bunlarn ucu mknats bağl bir sopa ile 
toplanmasdr. Hurdas para eder. Düzeltip tekrar kullanmak istenirse malzeme yoğun olduğundan yük alan 
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yerlerde (kalp iskelesi, iş iskelesi vb. ) kullanlmamasna dikkat etmek gerekir. Bunu ayrt etmek pek 
mümkün olmadğndan hurdaya atmak daha doğrudur.  

 

KALIPLIK KERESTE 
Kalplk kereste siparişi verirken toplam metraj boyutlandrarak vermek gerekir.  

Nasl olsa ek yaplacak yerlerde bir uzun bir ksa boy yerine iki ksa boy seçilirse daha çok tasarruf edilmiş 
olunur.  

Şantiye şefinin çalşma zaman snrlamas olmaz. İş olduğu sürece şantiye şefi işinin başnda olur. Ama kötü 
şantiye şefleri işi gece yarlarna veya tatil günlerine brakr.  
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6. Bölüm 

PRATİK BİLGİLER 
 

6.1 TAZE BETONDAN NUMUNE ALMA 
Taze betonun kalitesi numune alnarak belirlenir. Bu numunelerin, şantiyede dökülen betonun 
birebir örneği olduğu, onun kalitesini temsil ettiği varsaylr; bu nedenle numune alm ve 
korunmas, kesinlikle ilgili standartlara uygun olmaldr. 

Numunenin şantiyede dökülen betona göre kütlesi az, yüzeyi fazla olduğundan, şantiyedeki betona 
göre daha çok nem ve s kaybna uğrar. Şantiyede dökülen betonlara ortalama 7 gün bakm (kür) 
yaplrken, numune betonlara 28 gün boyunca bakm (kür) yaplmaktadr. Çünkü şantiyedeki 
betonlar 7 günlük kürden sonra kütlece daha büyük olduğu için kurumaktan korunur. Ancak, betona 
şantiyede yeterli kür yaplmazsa, beton dayanm kaybna uğrar. 

Numune alnrken, numunenin beton harmannn tamamn homojen bir şekilde temsil etmesine 
dikkat edilmelidir. 

Alnan numune hemen taşnmamal, üzeri slak bez ve naylonla örtülerek, 1 gün süreyle 
bekletilmelidir. 

28 gün kür havuzunda tutulan numunelerle dşarda tutulan numuneler arasnda dayanm açsndan 
3 kata varan farklar oluştuğu saptanmştr. 

 

A. Betondan Numune Almyla İlgili Standartlar 
TS 500- Betonarme Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar Standard 
TS EN 206- Beton (Snflandrma, Özellikler, Performans, Üretim ve Uygunluk Kriterleri) 
Standard 
TS EN 12350-1 "Taze Beton Deneyleri - Bölüm 1 : Numune Alma" 
TS EN 12390-1 "Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 1 : Numune Alma ve Numune Kalplarnn 
Şekil, Boyut ve Diğer Özellikleri" 
TS EN 12390-2 "Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayanm Deneylerinde Kullanlacak 
Numunelerin Yapm ve Kürü" 
TS EN 12390-3 "Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basnç 
Dayanmnn Tayini" 
TS EN 12390-4 "Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 4: Basnç Dayanm Deney Makinelerinin 
Özellikleri" 

B.  Numune Alnrken Kullanlacak Aletler 
Betondan numune alnrken kullanlacak aletler su emmeyen ve çimento hamurundan ksa sürede 
olumsuz etkilenmeyecek bir malzemeden yaplmş olmaldr. Kullanmdan önce tüm aletler 
temizlenmelidir. 

1. Numune Kalplar : TS EN - 206 Beton Standard'nda 15 x 15 cm küp ve 15 X 30 cm silindir 
olmak üzere, iki tür numune kalb tanmlanmştr. 

 Numune kalplar, su szdrmaz ve su emmez özellikte olmal, kalp birleşim yerleri, macun, 
yağ veya gres yağ ile su szdrmayacak şekilde kapatlmaldr. 
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 Numune kalplar standarda uygun boyutlarda olmaldr. Standarda uygun olmayan numune 
kalplar, beton dayanmnda düşüşlere neden olacağ için kullanlmamaldr. 

 

 
 

2. Numune Betonu Yerleştirme - Skştrma Gereçleri 
a. Skştrma Çubuklar: Düz daire kesitli skştrma çubuğu, çelikten yaplmş, yaklaşk çap 

16 mm uzunluğu 600 mm ve ucu yuvarlatlmş olmaldr. 

 Nervürlü donat demiri skştrma çubuğu olarak kullanlmaz. 

b. Titreşim Masas : En düşük frekans 40 Hz olan titreşim masas kullanlabilir. 

c. Daldrma Tip Vibratör : En düşük frekans 120 Hz olan ve çap deney numunesinin en 
küçük boyutunun dörtte birini geçmeyen skştrma aletleri de kullanlabilir. 

3. Kepçe : Yaklaşk 100 mm genişlikte olmaldr. 
4. Mala veya Perdah Malas : 2 adet bulundurulmaldr. 
5. Termometre : ± 1 °C duyarllğnda olmaldr.  
6. Kürek : Kare ağzl olmaldr. 
7. Karştrma Kab: Sert, düz bir tepsi olmaldr. 
8. Kalp Ayrc : Çimento ile etkileşime girmeyecek nitelikte kalp yağ kullanlmadr. 
9. Tokmak 
l0.Numune Kalb: 150 mm x 150 mm boyutlarnda küp veya 150 mm çapnda, 300 mm 
yüksekliğinde silindir numune kalplar kullanlabilir. 
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C. Numunenin Alnmas 
 

 Her numune, ayr harman veya ayr transmikserden 
alnmaldr. 
 Numune, şantiye teslim yerinde, transmikser 

oluğundan boşaltlan betonun ilk % 15'in den sonra ve 
son % 15'in den önce alnmaldr. 
 Deneyler için gerekli olacağ tahmin edilen miktarn 

en az 1,5 kat miktarda taze beton numunesi alnmaldr. 
 Transmikser oluğundan alnacak numunenin akş 

halindeki betonun herhangi bir ksmn değil, tamamn 
temsil etmesi gerekir. 
 Numune alma tarihi ve zaman kaydedilmelidir. 

Gerektiğinde taze beton scaklğ ve ortam scaklğ da 
kaydedilmelidir. 

 
 

   
 
D. Numunenin Hazrlanmas 

 Numune alma ve numuneleri taşmann her safhasnda beton, kirlenmeye, bünyesine su 
alma, su kaybetme ve scaklk değişimlerine karş korunmaldr. 

 Beton numuneleri, kalplara yüksekliği 10 cm'yi geçmeyen, eşit tabakalar halinde 
doldurulur. 15 veya 20 cm’lik küpler iki 15/30 cm'lik silindirler üç tabakada doldurulmaldr. 

 Skştrma çubuğunun darbeleri kalp en kesit alanna eşit şekilde dağtlr. İlk dökülen 
tabakann skştrlmasnda çubuğun kalp tabanna sertçe çarpmamasna, diğer tabakalarn 
skştrlmas srasnda da, bir önceki tabakaya fazla girmemesine dikkat edilmelidir. 
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 Her tabaka skştrma çubuğu ile en az 25'er defa şişlenmelidir. Skştrma sonrasnda, 
kalbn dş kenarlarna, skştrma çubuğu darbelerinden geriye kalan boşluklar doluncaya kadar 
tokmak ile hafifçe vurulmaldr. 

 
 

 

 Kalbn üst yüzeyinden taşan fazla beton, çelik mala veya perdah malasna kesme hareketi 
yaptrlarak alnmal ve beton yüzeyi dikkatlice düzeltilmelidir. 

 Numuneler, zarar verilmeden, görünür ve kalc şekilde etiketlendirilmelidir. Numune 
kaytlar (alndğ gün ve saat, beton dayanm snf, şantiye kodu, üretici şirket ve tesisin ad, 
transmikser plakas, irsaliye numaras) titizlikle saklanmaldr. 
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E. Numunelerin Şantiyede Saklanmas ve Taşnmas 
 Numuneler, alndklar yerden taşnmadan, kalp içerisinde (16 saatten az, 3 günden fazla 

olmamak üzere) yeterli sertliğe ulaşncaya kadar, dş etkilerden, şoktan titreşimden ve kurumadan 
korunur. 

 Numuneler, 20 ± 2 °C veya scak iklimlerde 25 ± 2 °C scaklkta, rüzgardan ve nem 
kaybndan korunacak bir ortamda (slak bez ve plastik örtü altnda veya kapal bir kasada) tutulur. 

 Numunelerin, taşma işlemi srasnda, aşr scaklk değişimleri ve rutubet kaybndan 
etkilenmesi önlenmelidir. 

 
 Sertleşmiş deney numuneleri slak kum veya slak talaş içinde saklanabilir veya içerisinde su 

bulunan szdrmaz plastik kalp içerisine konulabilir. 

F. Numunelerin Kürlenmesi 

 Beton numuneleri, kalptan çkartldktan sonra, deney yaplncaya kadar, 20 ± 2°C 
scaklktaki su içinde (veya % 95 nemli ortamda) kür görmelidir. 

  
 

KAYNAK: TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ 

 TAZE BETONDAN NUMUNE ALMA KLAVUZU 
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6.2 TESVİYE KAZILARI 
 

 Kolayca kazlabilen 1 m³ toprağn kazlmas ve toprağn 30 m. ileriye taşnmas için. 
2.10 saat amele çalşmas. 

 Ayn cins toprağn kazlmas ve 30 m. ilerde dolgu üzerine serilmesi için 
2.40 saat amele çalşmas lazm. 

 1 m³ Sert toprağn kazlmas ve 30 m. ileriye taşnmas için. 
1.10 Saat amele çalşmas lazm 

 Ayn cins toprağn kazlmas ve 30 m. ilerideki dolgu yerine serilmesi için. 
1.40 Saat amele çalşmas lazm. 

 1 m³ Küskülük zeminin kazlmas ve 30 m. ileriye taşnmas için. 
6. Saat amele çalşmasna lüzum vardr. 

 Ayn zeminin kazlp 30 m. İlerdeki dolgu yerine taşnmas için. 
5.60 saat amele çalşmasna lüzum vardr.  
Küskü, kazma, manivela ve kazmann  sivri ucu ile sökülen kaya, enkaz halindeki çatlak kaya 
yumuşak gre, sert kil ve benzeri  zeminler bu snfa dahildir. 

 1 m³ Kayann kazlmas ve depo veya imlaya serilmesi için. 
0.060 kg. dinamit. 
½ ADET KAPSÜL. 
0.50 metre fitil. 
1.75 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
3.55 saat amele çalşmas lazmdr. 
(Şist, gre, tabakalaşmş kalter, gevşek konglomera, tahallül etmiş kayalar, volkanik tüfler ve 
benzeri sertlikteki zeminlerde) 

 1 m³  Sert kayann kazlmas ve depo veya imlaya serilmesi için. 
0.80 kg. Dinamit. 
1 adet kapsül. 
1 metre fitil. 
2.50 saat 1.75 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
4.30 saat amele çalşmas lazmdr. 

(Şist, andezit, kesif kalker, thallül etmemiş serpantin, kuvarsit, değirmen taş gibi  
zeminlerde). 

 Çok sert kayann kazlmas depo ve imlaya serilmesi için. 
0.100 kg. dinamit. 
1 adet kapsül. 
1.5 metre fitil. 
3.25 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
5.05 saat amele çalşmas lazmdr. 

(mermer, tahallül etmemiş granit, bazalt, porfir, kuvarts gibi zeminlerde.) 
 

6.3 TEMEL ÜSTÜ KAZILARI 

 Taş ve sert kilden başka her cins zeminde 1 m³ temel üstü kazs için. 

3.60 saat amele çalşmas. 

 Küslük şiminlerde 1 m³ temel üstü kazs için.  
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5.80 saat amele çalşmas lazm. 

 Yumuşak veya çatlakl kayada el ile 1 m³ temel üstü kazs için. 
3.50 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
8.80 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Sert kayada el ile 1 m³ temel üstü kazs için. 
5.00 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
11.80 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Kayalk zeminde patlayc madde ile 1 m³ temel üstü kazs için. 

0.80 kg. dinamit. 
2 adet  KAPSÜL. 
2.00 metre fitil. 
2.50 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
5.30 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

6.4 TEMEL KAZILARI 

 Taş ve sert kilden başka her cins zeminde 1 m³ temel kazs için. (2m. derinliğe kadar) 
5.10 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Küskülük zeminde 1 m³ temel kazs için.(2m. derinliğe kadar) 
7.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Yumuşak veya çatlakl kayada el ile 1 m³ temel kazs için. (2m. derinliğe kadar) 
12.20 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Sert kayada el ile 1 m³ temel kazs için. (2m. Derinliğe kadar) 
15.20 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Kayalk zeminde patlayc madde ile 1 m³ temel kazs için. (2m. derinliğe kadar) 
0.80 kg. dinamit. 
2 adet kapsül. 
2.00 metre fitil. 
3.50 saat lağmc çalşmas. 
6.70 saat amele çalşmas lazmdr. 

6.5 KAZILARDA DERİNLİK ZAMMI 

 Taş ve sert kilden başka her cins zemin kazsnda 2-3 m. derinliği arasndaki 1m³ 
harfiyatn derinlik zamm için. 

1,00 saat amele ücreti verilir. 
3-4 m. Arasndaki zam bu zammn 2 mislidir. 

 Küsküllük  zeminde 2-3 m. derinliği arasndaki 1 m³ harfiyatn derinlik zamm için. 
 1.20 saat amele ücreti verilir. 

 Kayalk  zeminde 2-3 m. derinliği arasndaki 1 m³ harfiyatn derinlik zamm için. 
        1.40 saat amele ücreti verilir. 
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6.6 KALIP MİKTARLARI 
 

 1 m³ İksa için. 
 

0.075 m³ kereste 
0.200 kg. çivi. 
1 saat  dülger  çalşmas . 
1 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m³ Seri kalp yaplmas için. 
  

0.06 m³ kereste 
0.500 kg. çivi. 
0.40 saat  dülger  çalşmas . 
0.40 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m³ Düz  sathl beton veya betonarme kalb için.   

0.025 m³  tahta  kereste 
0.035 m³ kadron kereste 
0.125 kg. çivi ve tel. 
1 saat  dülger  çalşmas . 
1 saat amele çalşmas lazmdr. 
Burada tahtamn 3 defa kadron kerestesinin 5 defa kullanlabileceği maliyet 
hesabnda dikkate alnmaldr. 

 

 1 m³ Eğri  sathl beton veya betonarme kalb için.   

0.030 m³  çta kereste 
0.025 m³ kadron kereste 
0.150 kg. çivi ve tel. 
2,5 saat  dülger  çalşmas . 
2,5 saat amele çalşmas lazmdr. 
Burada çta kerestesi 2, kadron kereste 6 defa kullanlabilir. 

 

 1 m³ Beton bloklu asmolen döşeme kalb için. 
 

0.035 m³  çta kereste 
0.025 m³ kadron kereste 
0.100 kg. çivi ve tel. 
1.20 saat  dülger  çalşmas . 
1.20 saat amele çalşmas lazmdr. 
Burada tahta kereste 5, kadron kereste 6 defa kullanlabilir. 
 

 

6.7 İŞ İSKELESİ 
 

 Düşey kesitte 1 m³ iş iskelesinin kurulma ve sökülmesi için. 
  

0.050 m³ kereste 
15.00 kg. bulon 
7.5 kg. lama demiri 
2 kg. çivi 
15.00 saat  dülger  çalşmas . 
5.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
İskele kerestesi, bulon ve lama demiri 20 defa kullanlabileceğinden, maliyet 
hesabnda dikkate alnmaldr. 
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6.8 TAŞ – TUĞLA DUVARLAR 
 

 1 m³ Kireç hamuru hazrlanmas için. 
 

500 kg. sönmemiş kireç 
0.300 m³ su. 
3.00 saat amele söndürme işçiliği lazmdr. 

 

MOLOZ TAŞI DUVARLAR 
 

 Örüldüğü zaman 1 m³ hacim tutan moloz taş duvarn yaplmas için. 
 

1.100 m³ moloz taş 
0.300 m³ harç (Lazm gelen dozajlarda). 
4 saat  duvarc ustas çalşmas . 
8 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

YONTMA TAŞ DUVARLAR 
 

 Örüldüğü zaman 1 m³ hacim tutan yonma taş duvarn yaplmasI için. 
 

1.000 m³  yonu taş 
0.250 m³ harç (Lazm gelen dozajlarda). 
9.00 saat  duvarc ustas çalşmas . 
15.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 1 m³  Moloz taş duvar derzi  için. 
  

0.010 m³  harç 
0.80 saat  duvarc ustas çalşmas . 
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 Örüldükten sonra yerinde 1 m³ gelen tuğla duvarlarda: 
 

175 adet normal tuğla (zaiat dahil) 
0.250 m³  harç (lüzumlu dozajda). 
5.00 saat  duvarc ustas çalşmas . 
12.00 saat amele çalşmas lazmdr  
 

 20 cm. kalnlğnda 1 m³ beton blok duvar için. (Blok büyüklüğü 20x20x40 cm.) 
  

60 adet beton blok. 
0.125 m³  harç  
4.00 saat  duvarc ustas çalşmas . 
10.00 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m³ Yarm tuğla duvar örülmesi için. 
  

       28 adet yatay delikli tuğla duvar (10x19x8.5) 
       0.030 m³ harç (250 kg. çimento dozlu)  

1.00 saat  duvarc ustas çalşmas . 
2.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
11 cm. kalnlğndaki delikli tuğla duvarlar için lüzumlu malzeme ve işçilik 
yukardakinin ayndr. 

 
 10x20x40 cm.lik bloklar ve 250 kg. çimento dozlu harçla 1 m² blok duvar örülmesi. 

 

13 adet beton blok. 
0.012 m³ harç. 
0.060 saat duvarc ustas çalşmas. 
1.20 saat amele çalşmas lazmdr. 
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 Her türlü harcn 1m³’ ünün hazrlanmas için. 
  

5.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
Renkli mozayik harçlar için 1m³’e takriben 6 kg. madeni boya ilave edilir. 

 
 

6.9 İÇ SIVALARIN YAPILMASI 
 

 1 m² Kireç harçl iç sva yaplmas için. 
 

0.03 m³ kireç harc. 
0.70 saat svac ustas çalşmas. 
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Tavan svas  YAPILMASI için. 
 

0.020 m³  harç (Çimento veya takviyeli harç). 
0.80 saat  svac ustas çalşmas . 
0.60 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Alç harçl düz sva yaplmas  için. 
  

0.030 m³  alt tabaka harc (225 kg. çimento dozlu takviyeli harç). 
0. 05 m³ üst tabaka harc (alç sva harc) 
1.40 saat  svac ustas çalşmas . 
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 1 m²  Alç harçl  tavan svas yaplmas  için. 
  

0.012 m³  alt tabaka harc (225 kg. çimento dozlu takviyeli harç). 
0. 005 m³ üst tabaka harc (alç sva harc) 
1.40 saat  svac ustas çalşmas . 
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m² Rabiç sva yaplmas 
  

0.020 m³  alt tabaka harc (Ktkl bağdadi sva harc). 
0. 030 m³ ikinci ve 3. tabaka harçlar (225 kg. çimento dozlu takviyeli harç) 
1.80 saat  svac ustas çalşmas . 
1.80 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m² Bağdadi sva yaplmas  için. 
  

       0.003 m³ çta 
       0.200 kg. çivi 

0.030 m³  alt tabaka harc (Ktkl bağdadi sva harc). 
0.012 m³ üst tabaka harc (225 kg. çimento dozlu takviyeli harç) 
0.50 saat dülger çalşmas 
1.80 saat  svac ustas çalşmas . 
1.20 saat amele çalşmas lazmdr. 

 
 

6.10 DIŞ SIVALAR 
 

 1 m²  Dş sva yaplmas için.  

0.035 m³ harç (takviyeli veya 350-400 kg. çimentolu harç). 
1.20 saat svac ustas çalşmas. 
0.80  saat amele çalşmas lazmdr 

 

 1 m²  Püskürtme (sprits) dş sva yaplmas için. (1 m² dş sva üzerine)   
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0.003 m³ püskürtme harc. 
0.0.35 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Serpme  (çarpma) sva yaplmas için.  

        0.030 m³ harç (225 kg. çimento takviyeli harç) 
        1.10 saat svac ustas çalşmas  

0.75 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 1 m²  Edelputz dş sva yaplmas için. 

0.030 m³ alt tabaka  harc. (225 kg. çimento takviyeli harç) 
0.020 m³ üst tabaka harc (edelputz sva harc) 
1.35 saat svac ustas çalşmas. 
1.20 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Tarakl mozayik sva (suni dş sva)  yaplmas için. 

0.030 m³ alt tabaka harc  (500 kg. çimento tozlu harçla). 
0.020 m³ üst tabaka harc (mozayik ve suni sva harc) 
2.00 saat  svac ustas çalşmas . 
2.00 saat tarakc çalşmas. 
1.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Dş mermer sva yaplmas  için. 

 0.030 m³  alt tabaka harc (500 kg. çimento dozlu harç). 
0. 012 m³ üst tabaka harc (mermer sva harc) 
2.20 saat  svac ustas çalşmas . 
1.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

6.11 BADANALAR 

 1 m² Kireç badana yaplmas  için. 

        0. 300 kg. sönmemiş kireç. 
        0.010 kg. madeni boya 

0.12  saat badanac ustas çalşmas. 
0.12  saat  badanac çrağ çalşmas lazmdr . 

 1 m³ Tutkall badana yaplmas için. 

0.008 kg. arap sabunu. 
0.150 kg. İspanyol üstübeci. 
0.030 kg. litopon 
0.010 kg. kemik tutkal. 
0.010 kg. madeni boya. 
0.25 saat badanac ustas çalşmas. 
0.25 saat badanac çrağ çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Mermer tozlu kireç badana yaplmas için. (3 kat)  
0.300 kg. sönmemiş kireç 
0.150 kg. mermer tozu 
0.010 kg madeni boya. 
0.15 saat badanac ustas çalşmas. 
0.15 saat badanac çrağ çalşmas lazmdr 

 

 1 m²  Renkli amerikan badana yaplmas için. (1 Hazr badana tozu ile 1 kat).   
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0.700 kg. Arap sabunu 
0.100 kg. hazr badana tozu 
0.20 saat badanac ustas  çalşmas  
0.20 saat badanac çrağ çalşmas lazmdr. 

 
 

6.12 ŞAP VE MOZAYİK KAPLAMALAR 
 

 3 cm.  Tesviye betonu üzerine 2.5 cm. kalnlğnda 400 – 500 kg. çimento dozlu 1 m² 
şap yaplmas için.  

 

0.030 m³ tesviye betonu (200 kg. çimento dozlu) 
0.025 m³ şap harc (400-500 kg. çimento dozlu) 
1.30 saat duvarc ustas çalşmas  
1.30 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Yerinde dökme mozayik döşeme kaplamas için (3cm.lik tesviye beton üzerine 
2.5 cm. kalnlkta) 

0.032 m³ tesviye betonu (200 kg. çimento dozlu) 
0.025 m³ mozayik harc 
2.30 saat mozayik ustas çalşmas. 
2.30 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Renkli ve bordürlü yerinde  dökme mozayik döşeme kaplamas için. 
0.032 m³ tesviye betonu (200 kg. çimento dozlu) 
0.015m³ düz mozayik harc 
0.010 m³ renkli mozayik harc. 
2.80 saat mozayik ustas çalşmas. 
2.80 saat amele çalşmas lazmdr.  
Mozayik kaplamalarnda silme işlemi yukardaki rakamlara dahil değildir. 

 

 1 m²  Karo mozayik veya karo siman döşeme yaplmas  için. 
0.032 m³  tesviye betonu (200 kg. çimento dozlu) 
0.030 m³ harç (400 kg. çimento dozlu) 
26 adet  karo mozayik veya karo siman 
1.00 saat  döşemeci ustas çalşmas . 
1.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 1 M² Fayans duvar kaplamas için. 
0. 035 m³ harç (500 kg. çimento dozlu) 
47 adet karo fayans 
2.00 saat fayans ustas çalşmas. 
1.25 amele çalşmas lazmdr . 

 

 
6.13 ÇATI ÖRTÜLERİ  

 

 Marsilya tipi kiremitle 1 m² çat örtüsü yaplmas için. (23x41 cm.lik kiremitle) 
17 adet kiremit. 
0.030 kg çivi. 
0.030 kg. galvanizli tel. 
0.20 saat  dülger çalşmas . 
0.40 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 Marsilya tipi kiremitle 1 m² çat mahyas yaplmas için. (19x40 cm.lik mahya 
kiremitleri) 
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3 adet mahya kiremiti. 
0.006 m³ harç (100 kg. çimento takviyeli kireç harc) 
0.25 saat duvarc çalşmas. 
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 Galvanizli oluklu saçla 1 m²  çat örtüsü yaplmas için. 
1.25 m²  oluklu saç. 
0.100  kg. galvanizli çivi. 
0.50 saat dülger çalşmas.  
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 10 cm. çapnda 1 m. şakuli yağmur borusu yaplmas için. 
0.42 m² çinko levha (12 no.) 
0.025 kg. lehim. 
0.270 kg. kelepçe demiri  
0.70 saat tenekeci ustas çalşmas. 
0.70 saat tenekeci çrağ çalşmas lazmdr. 

 

 15 cm. açklkl 1 m. asma yağmur oluğu yaplmas için. 
0.55 m² çinko levha (12 no.) oluk için. 
0.35 m² çinko levha (12 no.) yaka için. 
0.30 m² ruberoit kaplama (yaka altna.)  
0.020 kg. lehim. 
0.70 saat tenekeci ustas çalşmas. 
0.70 saat tenekeci çrağ çalşmas lazmdr. 

 

 
6.14 AHŞAP DÖŞEME KAPLAMALARI 
 

 Beton üzerine 1 m² latal ahşap döşeme  yaplmas için.  
(35-40 cm. aralkla 4x4 cm.lik kadronlar üzerine) 
0.032 m³ kirişli döşeme tahtas. 
0.005 m³ lata kerestesi. 
0.250 kg. çivi. 
1.50 saat  dülger çalşmas . 
1.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 1 m Ahşap süpürgelik yaplmas için. 
0.004 m³ süpürgelik tahtas. (2.5x12 cm.) 
0.040 kg. çivi 
0.20 saat  dülger çalşmas . 
 

 Beton döşeme üzerine 1 m²  ahşap parke yaplmas için. 
1.00 m²  sert ağaç parke. 
0.025 m³ çam kereste (kör döşeme için) 
0.005 m² çam kereste (lata için) 
0.500 kg. çivi. 
3.00 saat marangoz çalşmas 
3.00 saat amele çalşmas lazmdr. 

 
6.15 CAM İŞLERİ 
 

 Ahşap doğramaya macunla 1 m² cam taklmas için. 
0.400 cam macunu. 
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0.010 kg. cam çivisi. 
0.75 – 1.00 saat  camc ustas çalşmas lazmdr. 

 Demir çerçevelere macunla 1 m² cam taklmas için. 
0. 600 kg. cam macunu. 
1.25 saat camc ustas çalşmas lazmdr. 

 
 

6.16 YAĞLI BOYA İŞLERİ 
 

 1 m² Kap, bölme ve möble gibi rendeli imalatn üç kat boyanmas için.  
(1 kat astar boya sürülüp macun yoklamas yapldktan sonra üç kat boyanmas.) 
0.120 kg. ince bezir (yağlamak için) 
0.230 kg. boya macunu. 
0.280 kg. yağl boya (2. kalite): Astar ve iki kat için. 
0.120 kg. yağl boya (son kata 1. kalite)  
1.35 saat boyac ustas çalşmas.  
0.48 saat boyac çrağ çalşmas. 
 

 1 m² Pencere, camekan gibi rendeli imalatn üç kat boyanmas için. 
(1 kat astar boya sürülüp macun yoklamas yapldktan sonra üç kat boyanmas.) 
0.100 kg. ince bezir (yağlamak için) 

        0.230 kg. boya macunu. 
0.225 kg. yağl boya (2. kalite): Astar ve iki kat için. 
0.100 kg. yağl boya (son kata 1. kalite)  
1.90 saat boyac ustas çalşmas.  
0.50 saat boyac çrağ çalşmas. 
 

 1 m² Duvar yüzünün  üç kat boyanmas için. 
0.250 kg. boya macunu. 
0.400 kg. yağl boya (2. kalite): Astar ve iki kat için. 
0.140 kg. yağl boya (son kata 1. kalite)  
1.42 saat boyac çrağ çalşmas. 
 

 1 m² Demir imalatn iki kat sülen üzerine iki kat  boyanmas için. 
0.0420 kg. Kurşun sülyeni 
0.120 kg. yağl boya (2. kalite) 
0.100 kg. yağl boya (1. kalite)  
1.32 saat boyac ustas çalşmas lazmdr. 

 

 1000 gr. cam macunu yapmak için. 
700 gr. Kaba üstübeç. 
120 gr. Toz sülyen. 
180 gr. Kaynamş Türk beziri. 
1000 GR. SPATULA YAPMAK için. 
200 gr. Kurşun üstübeci. 
550 gr. Kaba üstübeç 
180 gr. Kaynamş Türk beziri. 
70 gr. Neft. 

 

 1000 gr. sülyen boya  yapmak için. 
800 gr. Toz sülyen 
190 gr. Ham bezir. 
110 gr. neft. 
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 1000 gr. sülyen boya  yapmak için. 
400 gr. Krmz demir oksit 
100 gr. Tutya üstübeci 
420 gr. Kristal bezir. 
60 gr. neft. 
120 gr. Bakalt-Mangan naftanat 
 

 1000 gr. beyaz astar boya  yapmak için. 
200 gr. titandioksit 
220 gr. Tutya üstübeci 
220 gr. Litapon üstübeci 
175 gr. Kristal bezir. 
175 gr. neft. 
10 gr. Kobalt-Kurşun naftanat 
 

 1000 gr. ikinci kat beyaz boya  yapmak için. 
200 gr. titandioksit 
220 gr. Tutya üstübeci 
220 gr. Litapon üstübeci 
265 gr. Kristal bezir. 
10 gr. Kobalt-Kurşun naftanat 
0.5 gr. Çivit. 

 1000 gr. vernikli son kat boya  yapmak için. 
190 gr. titandioksit 
165 gr. Tutya üstübeci 
190gr. Litapon üstübeci 
150 gr. standiol 
244 gr. Kristal bezir. 
45 gr. Neft 
16 gr. Kobalt-Kurşun naftanat 
0.5 gr. Çivit. 
 

 1000 gr. vernikli son kat boya  yapmak için. 
190 gr. titandioksit 
165 gr. Tutya üstübeci 
190gr. Litapon üstübeci 
1000 gr. standiol 
45 gr. Neft 
200 gr. Vernik. 
10 gr. Kobalt-Kurşun naftanat 
0.5 gr. Çivit. 
Yağl boyalara istenilen rengi vermek için yeteri kadar toz boya ilave edilir. 
 

 

6.17 BAZI MERTEBE VERİLERİ    

(m2 inşaat alanndadaki (A) değerleri) 
Beton 0.32 m³ / m²  
Demir 20-25 Kg./m² (90-100 Kg./m³) 
Kalp 2.1 m²/ m²  
Kalp iskelesi 2.8 m²/ m³ 
Tuğla duvar 1.2 m²/ m²  
İç ve Dş Sva 1.3m²/ m² 

Elektrik (%4-5) *A 
Müşterek Tes. (%3-7) * A 
Shh Tes. (%6) * A 
Kalorifer (%9-11) * A 
Kaba İnşaat (%35-40)’ 
İnce İnşaat (60-65)’ 
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HARÇLARDAKİ MALZEME CİNS VE MİKTARLARI (BİR M3 HARÇ İÇİN) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10.001 1.000   200   0.13                       
10.002 1.000   250   0.130                       
10.003 1.000   200   0.200                       
10.004 1.000   250   0.215                       
10.005 1.000   300   0.230                       
10.006   1.000 300   0.230                       
10.007 1.000   350   0.245                       
10.008   1.000 350   0.245                       
10.009 1.000   400   0.260                       
10.01   1.000 400   0.260                       
10.011 1.000   450   0.275                       
10.012   1.000 450   0.275                       
10.013 1.000   500   0.290                       
10.014   1.000 500   0.290                       
10.015         0.200         1.0 10.000           
10.021     600   1.000                       
10.022   0.100 500   0.900                       
                                  
10.031 1.000       0.200 0.33                     
10.032   1.000     0.200 0.33                     
10.033 0.850       0.200 0.425           8.000         
10.041 1.000   250   0.200 0.1                     
10.042   1.000 250   0.200 0.1                     
10.043 1.000   200   0.200 0.17                     
10.044 1.000   150   0.200 0.2                     
10.051     50   0.300 0.45   0.5           6.000     
10.052 0.250   250   0.150 0.15             0.750       
10.053     500   0.200 0.05   1           6.000     
10.054       550 0.200 0.05   1                 
10.061         0.600                   750   
10.062         0.600             8.000     750   
10.065   0.600     0.450                   270   
                                  
10.066   0.575     0.360 0.19                 170   
10.067 0.575       0.360 0.19                 170   
10.068 0.575       0.360 0.19           8.000       170 
10.068 0.575       0.360 0.19           8.000     170   
10.071     550   0.350   1.000                   
10.072     650   0.200   0.700   0.300               
10.073     650   0.200   1.000             6.000     
10.074     650   0.200   0.700   0.300         6.000     
10.075       650 0.200   1.000                   
10.076       650 0.200   0.500   0.500               
10.077     650   0.200   0.900 1       6.000         
                                  
10.081     650   0.300   1.000                   
10.082     650   0.300   1.000             8.000     
10.083     650   0.300   0.300   0.700               
10.084     650   0.300       1.000         8.000     
10.085       650 0.300   0.300   0.700               
10.086     650   0.300   1.000             8.000     
10.087     650   0.300   1.000             8.000     
10.088       650 0.200   1.000             6.000     
10.089       650 0.200   1.000                   
10.09       650 0.200   1.000             6.000     
10.091       650 0.300   1.000                   
10.092       650 0.300   1.000             8.000     
10.093       650 0.300   1.000                   
10.094       650 0.300   1.000             8.000     
                                  
10.096     95.5   0.800 0.191                   660 
10.097     128   0.450 0.126                   128 
10.098     200   0.450 0.197                   660 
10.099         0.450 0.016                 369 72 
10.1         0.450 0.01                 417 52 
10.101         0.600                   846   

 

Açklamalar: 
  
(1) Harç Poz. No.                   (5) Beyaz Çimento, kg (9)Mermer Tozu, m³ (13) Ktk, kg 
(2) Kum, m³  (6) Su, m³  (10) Doğal taş Pirinci, m³ (14) Granülometrik Çakl, m³ 
(3) İnce Kum m³  (7) Kireç Hamuru, m³ (11) Toprak, m³  (15) Madeni Boya, kg 
(4) Portland Çimentosu, kg (8) Mermer pirinci, m³ (12) Saman, kg  (16) Alç, kg 
                                                                                                                                              (17) Genleştirilmiş Perlit, kg. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

7. Bölüm 

TABLOLAR 
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Agregalar, Numune Alma ve Deney Metodlar�  
TS 130  Agrega Kar���mlar�n�n Elek Analizi Deneyi �çin Metot  
TS 3787  Beton Agregas�-Havada So�utulmu� Yüksek F�r�n Cürufundan  
TS 3820  Beton Agregalar�- Organik Maddelerin Harç Dayan�m�na Etkisinin Tayini Metodu  
TS 3821  Beton Agregalar�- Yeterlik Deneyi  
TS 4046  Haz�r Duvar Panelleri- Hafif Agregal� Betondan Yap�lm��, Bo�luklu  
TS 2517  Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini  
TS 707  Beton Agregalar�ndan Numune Alma ve Deney Numunesi Haz�rlama Yöntemi  
TS 3523  Beton Agregalar�n�n Yüzey Nemi Oran�n�n Tayini  
TS 3524  Yüksek F�r�n Cüruf Agregalar�nda Süngerimsi ve Cams� Tane Oran� Tayini  
TS 3525  Yüksek F�r�n Cüruf Agregalar�nda Ufalanmaya Yatk�nl�k Tayini  
TS 3526  Beton Agregalar�nda Özgül A��rl�k ve Su Emme Oran� Tayini  
TS 3529  Beton Agregalar�n�n Birim A��rl�klar�n�n Tayini  
TS EN 933-2  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler K�s�m 2: Tane Boyutu Da��l�m 

Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz Aç�kl�klar�n� Anma Büyüklükleri  
TS 3289 EN 1354 Gözenekli Beton-Hafif Agregal�-Bas�nç Mukavemeti Tayini  
TS EN 932-1 Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler-K�s�m 1 Numune Alma Metotlar�  
TS 10088 EN 932-3 Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler K�s�m 3: Basitle�tirilmi� Petrografik 

Tan�mlama �çin ��lem ve Terminoloji  
TS EN 991  Gaz Beton veya Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Önyap�ml� Bile�enlerin 

Boyutlar�n�n Tayini  
TS EN 992  Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Kuru Yo�unluk Tayini  
TS EN 1097-1  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 1: A��nmaya 

Kar�� Direncin Tayini (Mikro-Deval)  
TS ENV 1992-1-4  Eurocode 2- Beton Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 4: Genel Kurallar - Hafif 

Agregal� Gözeneksiz Beton  
TS EN 1356  Gaz Beton veya Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Önyap�ml� Donat�l� 

Bile�enlerin Yanal Yükler Alt�nda Performans Deneyi  
TS EN 1521  Hafif Agregal� Gözenekli Betonun E�ilmede Çekme Dayan�m�n�n Tayini  
TS EN 1352  Gaz Beton veya Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Bas�nç Alt�nda Statik 

Elastisite Modülü Tayini  
TS EN 1355  Gaz Beton veya Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Bas�nç Alt�nda Sünme Tayini  
TS 3530 EN 933-1  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklü�ü 

Da��l�m� Tayini-Eleme Metodu  
TS 9582 EN 933-3  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 3: Tane �ekli Tayini 

Yass�l�k Endeksi  
TS EN 932-2  Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin 

Azalt�lmas� Metodu  
TS EN 1097-3  Agregalar�n Fiziksel ve Mekanik Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 3: Gev�ek 

Y���n Yo�unlu�unun ve Bo�luk Hacminin Tayini  
TS EN 1367-4  Agregalar�n Termal ve Bozunma Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 4: Kuruma 

Çekmesi Tayini  
TS prEN 932-5  Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler-Bölüm 5-Genel Cihazlar ve Kalibrasyon 
TS EN 933-5  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler - K�s�m 5: Iri Agregalarda 

Ezilmi� ve K�r�lm�� Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini 
TS EN 933-7  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler - K�s�m 7: �ri Agregalarda 

Kavk� �çeri�inin Tayini - Kavk� Yüzdesi  

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ TÜRK STANDARTLARI
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TS EN 1097-2  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 2: Parçalanma 
Direncinin Tayini �çin Metotlar  

TS EN 1097-9  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 9: Çivili 
Lastiklerden Kaynaklanan A��nmaya Kar�� Direncin Tayini- Nordik Deney  

TS EN 1737  Gazbeton ve Hafif Agregal� Gözenekli Betondan Yap�lm�� Önyap�ml� 
Bile�enler Has�r ve Kafes Donat�lar�n Kaynakl� Bile�im Yerlerinde Kayma 
Dayan�m� Tayini 

TS EN 1097-4  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 4: Kuru 
S�k�la�t�r�lm�� Dolgu Malzemesinin (Ta�unu) Bo�luklar�n�n Tayini  

TS EN 1097-5  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 5: Hava 
Dola��ml� Etüvde Kurutma �le Su Muhtevas�n�n Tayini  

TS EN 1097-7  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 7: Ta�unu 
(Filler) Tane Yo�unlu�unun Tayini- Piknornetre Metodu  

TS EN 933-8  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler - Bölüm 8: �nce Tanelerin 
Tayini Kum E�de�eri Tayini  

TS EN 1744-1  Agregalar�n Kimyasal Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz  
TS EN 13179-1  Bitümlü kar���mlarda dolgu malzemesi olarak kullan�lan agregalar için 

deneyler - Bölüm 1: Delta halka ve bilya deneyi  
TS EN 13179-2  Bitümlü kar���mlarda dolgu malzemesi olarak kullan�lan agregalar için 

deneyler Bölüm 2: Bitüm say�s�  
TS EN 932-5  Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 5: Genel Cihazlar ve 

Kalibrasyon  
TS EN 932-6  Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler - Bölim 6: Tekrarlanabilirlik Ve 

Uyarl�k Tarifleri  
TS EN 1367-5  Agregalar�n termal ve bozunma özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Termal 

�oka direncin tayini  
TS EN 1744-3  Agregalar�n kimyasal özellikleri için deneyler - Bölüm 3: Agregalar�n 

özütlenmesi suretiyle eluatlar�n haz�rlanmas�  
TS 7043 EN 13450  Demiryolu balastlar� için agregalar  
TS 1114 EN 13055-1  Hafif agregalar - Bölüm 1: Beton, harç ve �erbette kullan�m için  
TS EN 13043  Yollar, havaalanlar� ve trafi�e aç�k di�er alanlardaki bitümlü kar���mlar ve 

yüzey uygulamalar�nda kullan�lan agregalar  
TS EN 13242  �n�aat mühendisli�i i�leri ve yol yap�m�nda kullan�lan ba�lay�c�s�z ve hidrolik 

ba�lay�c�l� malzemeler için agregalar  
TS 706 EN 12620  Beton Agregalar�  
TS EN 1097-10  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler-Bölüm 10: Su Emme 

Yüksekli�inin Tayini  
TS EN 1423  Yol i�aretleme Malzemeleri-Dökülerek Uygulanan Malzemeler-Cam 

Kürecikler, Kayma Önleyici Agregalar ve Bunlar�n Kar���mlar�  
TS 9582 EN 933-
3/T1 

Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 3: Tane �ekli Tayini 
Yass�l�k Endeksi TADIL 1  

TS EN 771-3  Kagir birimler - özellikler - Bölüm 3: Beton kagir birimler (yo�un ve hafif 
agregal�) 

TS 3289 EN 1354/1 Gözenekli Beton-Hafif Agregal� Bas�nç Mukavemeti Tayini 
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Balast 
TS EN 60925  Balastlar-d.a.Beslemeli Elektronik-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar �çin- 

Performans Kurallar�  
TS EN 60921  Balastlar-Tüp Biçimli Flüoresan Lambalar �çin-Performans Kurallar� 
TS EN 60969  Lambalar- Kendinden Balastl�- Genel Ayd�nlatmada Kullan�lan- Güvenlik 

Özellikleri  
TSE 
EC/2000/55:2001 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeli�i Floresan I���� Balastlar� �çin 
istenilen Enerji Verimlilik Özellikleri Konusunda Avrup Parlamentosunun ve 
Konseyinin 18 Eylül 2000 Tarih ve 2000/55/AT Say�l� Yönetmeli�i  

  
Beton ve Beton Elemanlar�  
TS 3624  Sertle�mi� Betonda Özgül A��rl�k, Su Emme ve Bo�luk Oran� Tayin Metodu 
TS 3648  Önyap�ml� Beton Elemanlara Atmosfer Bas�nc� Alt�nda Buhar Kürü Uygulama 

Kurallar�  
TS 3649  Perlitli Is� Yal�t�m� Betonu-Yap�m-Uygulama Kurallar� ve Deney Metodlar�  
TS 4559  Beton Çelik Has�rlar�  
TS 3683  Önyap�ml� Betonarme Kanalet Ayaklar� ve Temel Bloklar�  
TS 3710  Bina ve �n�aat Mühendisli�i Teknik Resimleri-Betonarme Donat� Sembolleri  
TS 3721  Çelik Teller-Öngerilmeli, Beton �çin  
TS 3764  Beton Bloklar-Maden Ocaklar�-Yeralt� Yol Tahkimat�nda Kullan�lan  
TS 3787  Beton Agregas�-Havada So�utulmu� Yüksek F�r�n Cürufundan  
TS 2810  Beton ��lerinde Kullan�lan Dilatasyon Malzemeleri - Lastik Su Tutucu Contalar  
TS 3811  Önyap�ml� Betonarme Kanalet, Kanalet Eyeri, Kanalet Aya�� ve Temel Bloklar� 

Yap�m Kurallar�  
TS 3816  Bina ve in�aat Mühendisli�i Teknik Resimleri-Betonarme Demir Listelerinin 

Düzenlenmesi Kurallar�  
TS 3820  Beton Agregalar�- Organik Maddelerin Harç Dayan�m�na Etkisinin Tayini 

Metodu  
TS 3821  Beton Agregalar�- Yeterlik Deneyi  
TS 3830  Beton Boru Yap�m Kurallar�  
TS 1906  Beton Bilezikler-Kanalizasyon Bacalar� �çin  
TS 1907  Betop Bilezikler Ya�mur Suyu Izgara Bacalar� �çin  
TS 5679  Çelik Çubuklar-Öngerilmeli Beton �çin-Ala��ml�, S�cak Haddelenmi� veya 

S�cak Haddelenmi� ��lem Görmü�  
TS 5680  Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton �çin  
TS 997  Beton Direkler (Elektrik Tesisleri �çin)  
TS 213  Dö�eme Kaplama Plakalar�- Beton  
TS 1034  C�vatalar-Ta� ve Beton �çin-Metrik Vidal�  
TS 2872  Taze Beton K�vam Deneyi (S�k��t�rma Faktörü Metodu ile)  
TS 1091  Beton Yap�lar �çin S�cak Uygulamal� Elastik Derz Ortme Malzemeleri  
TS 1092  Elastik Derz Örtme Malzemeleri-Beton Yap�lar �çin S�cak Uygulamal�-Deney 

Metotlar�  
TS 4046  Haz�r Duvar Panelleri- Hafif Agregal� Betondan Yap�lm��, Bo�luklu  
TS 4047  Haz�r Dö�eme ve Çat� Plaklar�-Hafif Agregal� Betondan Yap�lm��, Donat�l� 
TS 4060  Denizlikler-Betondan Yap�lm��, Haz�r  
TS 4065  Yap� Bile�enlerinin Yanmaya Dayan�kl�l�k S�n�flar� (S�n�r Dakika De�erleri)- 

Betonarme ve Öngerilmeli Beton Kiri�ler  
TS 4067  Merdiven Basamaklar�- Betondan Yap�lm��, Haz�r  
TS 4106  Taze Betonda Su Salma Yüzdesinin Tayini  
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TS 5926  Beton Kaplamalar �çin Jet Yak�tlar�na Dayan�kl�, So�uk Uygulamal� Derz 
Dolgu ve �zolasyon Malzemesi  

TS 5930  Taze Beton - K�vam S�n�fland�rmas�  
TS 2941  Taze Betonda Birim A��rl�k, Verim ve Hava Miktar�n�n A��rl�k Yöntemi ile 

Tayini  
TS 2987  Betonda Priz Süresinin Tayini  
TS 4203  Beton Kar��t�rma Donan�m� Yeterlik Tayini  
TS 6085  Taze Beton - K�vam Tayini Metodu - S�k��t�rma Indeksi  
TS 4834  Beton ile �lgili Terimler  
TS 6164  Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar�-Genel  
TS 406  Beton Bloklar-Briketler-Duvarlar �çin  
TS 407  Hafif Beton Asmolen Bloklar ve Nervür Plaklar� - Tavanlar �çin  
TS 1247  Beton Yap�m, Döküm ve Bak�m Kurallar� (Normal Hava Ko�ullar�nda)  
TS 1248  Beton Yap�m, Döküm ve Bak�m Kurallar�-Anormal Hava �artlar�nda  
TS 453  Gaz ve Köpük Beton Yap� Malzeme ve Elemanlar�  
TS 9914  Çelik Kütükler -Kare Kesitli (Nervürlü ve Düz Yuvarlak Beton Çelik Çubuklar 

�çin)  
TS 4950  Beton ve Betonarme Kal�p Tahtas�- Kontrtabla, Geni� Yüzeyli  
TS 3233  Öngerilmeli Beton Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar�  
TS 3234  Bimsbeton Yap�m Kurallar�, Kar���m Hesab� ve Deney Metotlar�  
TS 6989  Betonarme Silolar�n Hesap, Yap�m ve Kullan�m Kurallar�  
TS 9967  Yap� Elemanlar� Ta��y�c� Sistemler ve Binalar-Prefabrike Betonarme ve 

Öngerilmeli Betondan-Hesap Esaslar� ile Imalat ve Montaj Kurallar�  
TS 10164  Beton ve Mozaik Silme Makinas�  
TS 10202  �n�aat Makinalar�-Betoniyer-Elle Kumandal�  
TS 10325  �n�aat Makinalar�-Mobil Beton Kar��t�r�c�lar  
TS 10326  �n�aat Makinalar�- Vibratörler (Beton S�k��t�rmak için)  
TS 3260  Beton Yüzey Sertli�i Yolu ile Yakla��k Beton Dayan�m�n�n Tayini Kural�  
TS 3261  Taze Betonda Hava Miktar�n�n Hacim Metodu ile Tayini  
TS 3262  Betonda A��nma Dayan�kl�l��� Tayini Deney Metodu (Kum Püskürtme Yolu ile)  
TS 3286  Betonun E�ilmede Çekme Dayan�m�n�n �antiyede Tayini Deneyleri  
TS 3287  Betonun E�ilmede Çekme Deneyinden Ç�kan Deney Numunesi Parçalar� 

Üzerinde Bas�nç Dayan�m� Deney Metodu  
TS 3322  Çimento Harc� ve Beton Numunelerinde Boy De�i�im Tayini  
TS 3323  Beton Bas�nç Deney Numunelerinin Haz�rlanmas�, H�zland�r�lm�� Kürü ve 

Bas�nç Dayan�m Deneyi  
TS 3351  �antiyede Beton Deney Numunelerinin Haz�rlanmas� ve Bak�m�  
TS 8590  Çelik Su Borular�n�n Beton ile Kaplanmas�  
TS 2511  Ta��y�c� Hafif Betonlar�n Kar���m Hesap Esaslar�  
TS 2518  Sertle�mi� Betonlarda Çimento Dozaj Tayini  
TS 707  Beton Agregalar�ndan Numune Alma ve Deney Numunesi Haz�rlama Yöntemi  
TS 708  Beton Çelik Çubuklar�  
TS 3440  Zararl� Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazlar�n Etkisinde Kalacak 

Betonlar �çin Yap�m Kurallar�  
TS 3449  Çabuk Donma ve Çözülme Ko�ullar� Alt�nda Betonda Dayan�kl�l�k Faktörü Tayini  
TS 3453  Beton Elemanlarda Büzülme Oran� (Rötre) Tayin Metodu  
TS 3454  Bas�nç Alt�nda Betonda Sünme Tayin Metodu  
TS 3455  Betonda Geçirgenlik Katsay�s� Tayin Metodu  
TS 10465  Beton Deney Metotlar�- Yap� ve Yap� Bile�enlerinde Sertle�mi� Betondan 

Numune Al�nmas� ve Bas�nç Mukavemetinin Tayini (Tahribatl� Metot)  
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TS 10513  Çelik Teller - Beton Takviyesinde Kullan�lan  
TS 10514  Beton - Çelik Tel Takviyeli - Çelik Telleri Betona Kar��t�rma ve Kontrol 

Kurallar�  
TS 10515  Beton-Çelik Tel Takviyeli-E�ilme Mukavemeti Deney Metodu  
TS 3502  Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oran� Tayini  
TS 3526  Beton Agregalar�nda Özgül A��rl�k ve Su Emme Oran� Tayini  
TS 3527  Beton Agregalar�nda �nce Madde Oran� Tayini  
TS 3529  Beton Agregalar�n�n Birim A��rl�klar�n�n Tayini  
TS 7628  Betonarme Iksa-Hesap, Yap�m, Bak�m ve Söküm Kurallar�  
TS 802  Beton Kar���m� Hesap Esaslar�  
TS 11746  Beton Kimyasal Katk� Maddeleri- Beton Antifrizi (So�uk Havada Taze Betonu 

ve Harc� Donmaya Kar�� Koruyucu Madde)  
TS 11747  Püskürtme Beton (Shocrete) Yap�m, Uygulama ve Bak�m Kurallar�  
TS 11792  �n�aat Makineleri-Betoniyer-Serbest Dü�meli-Motorlu  
TS EN 678  Gaz ve Köpük Beton-Kuru Yo�unluk Tayini  
TS EN 679  Gaz ve Köpük Beton-Bas�nç Mukavemeti Tayini  
TS 3289 EN 1354  Gözenekli Beton-Hafif Agregali-Bas�nç Mukavemeti Tayini  
TS 12165  �n�aat Makinalar�-Beton Santrali  
TS EN 480-2  Kimyasal Katk�lar - Beton, Harç ve �erbet için- Deney Metotlar�- Bölüm 2: Priz 

Süresinin Tayini  
TS EN 480-4 Kimyasal Katk�lar - Beton, Harç ve �erbet için- Deney Metotlar�- Bölüm 4: 

Betonun Terlemesinin Tayini  
TS EN 480-5 Kimyasal Katk�lar - Beton, Harç ve �erbet için- Deney Metotlar�- Bölüm 5: 

K�lcal Su Emme Tayini  
TS EN 992  Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Kuru Yo�unluk Tayini  
TS ENV 1992-1 -1  Eurocode 2: Beton yap�lar�n projelendirmesi, Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve 

Bina Kurallar 
TS ENV 1992-1-
2+AC 

Eurocode 2: Beton Yap�lar�n Projelendirmesi - Bölüm 1-2: Genel Kurallar - 
Yap�sal Yang�n Projelendirmesi  

TS ENV 1992-1-3  Eurocode 2 - Beton Yap�lar�n Projelendirmesi - Bölüm 1-3: Genel Kurallar - Ön 
Yap�ml� Beton Elemanlar ve Yap�lar  

TS ENV 1992-1-4  Eurocode 2- Beton Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 4: Genel Kurallar - Hafif 
Agregal� Gözeneksiz Beton  

TS ENV 1992-1-5  Eurocode2- Beton Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 1-5: Genel Kurallar - 
irtibats�z ve Öngerilmeli Kiri�li Yap�lar  

TS ENV 1992-1-6  Eurocode 2- Beton Yap�lar�n Projelendirmesi - Bölüm 1-6: Genel Kurallar - 
Beton Yap�lar  

TS ENV 1992-2  Eurocode 2: Beton Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 2: Beton Köprüler 
TS ENV 1994-1-1  Eurocode 4- Beton - Çelik Kompozit Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 1-1: 

Genel Kurallar ve Bina Kurallar�  
TS ENV 1994-1-
2+AC 

Eurocode 4 - Beton Çelik Kompozit Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 1-2 
Genel Kurallar - Yap�sal Yang�n Projendirilmesi  

TS ISO 9882  Yap�da Performans Standartlar�-Ön Yap�ml� Beton Dö�emeler-Performans 
Deneyi-Noktasal Olmayan Yükleme A!t�nda Davran��  

TS ISO 9883  Yap�da Performans Standardlar�-Ön Yap�ml� Beton Dö�emeler-Performans 
Deneyi-Noktasal Yükleme Alt�nda Davran��  

TS 5707 EN 642  Beton Borular-Öngerilmeli-Bas�nçl�-Çelik Gömlekli ve Gömleksiz Tipler-
Birle�imler ve Birle�im özel Parçalar�-Borular için Öngerme çeli�i özel �artlar  

TS EN 1062-1  Boyalar ve Vernikler-Kagir ve Beton D�� Cephe için Kaplama Malzemeleri ve 
Kaplama Sistemleri-Bölüm 1: S�n�fland�rma  
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TS EN 1062-3  Boyalar ve Vernikler-Kagir ve Beton D�� Cephe için Kaplama Malzemeleri ve 
Kaplama Sistemleri-Bölüm 3: Su Aktar�m H�z�n�n (Geçirgenli�inin) Tayini ve 
S�n�fland�r�lmas�  

TS 5893 ISO 3893  Beton- Bas�nç Dayan�m�na Göre S�n�fland�rma  
TS EN 480-1  Kimyasal Katk�lar - Beton, Harç ve �erbet için- Deney Metotlar�- Bölüm 1: 

Deneyler için �ahit Beton ve �ahit Harç  
TS EN 480-11  Kimyasal Katk�lar - Beton, Harç ve �erbet için- Deney Metotlar�- Bölüm 11: 

Sertle�mi� Betonda Hava Bo�lu�u Özelliklerinin Tayini  
TS EN 772-2  Kagir Birimler- Deney Metotlar�- Bölüm 2: Beton Kagir Birimlerin Bo�luk Alan� 

Yüzdesinin Tayini (Ka��tta iz Ç�karma Metodu ile)  
TS EN 1504-1  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir Mamul ve Sistemler- Tarifler, Özellikler, 

Kalite Kontrol ve Uygunluk De�erlendirmesi - Bölüm 1: Tarifler  
TS EN 1737  Gazbeton ve Hafif Agregal� Gözenekli Betondan Yap�lm�� Önyap�ml� 

Bile�enler Has�r ve Kafes Donat�lar�n Kaynakl� Bile�im Yerlerinde Kayma 
Dayan�m� Tayini  

TS EN 1770  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar�- Is� 
Geni�leme Katsay�s�n�n Tayini  

TS EN 12190  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar�- 
Tamir Harc� Bas�nç Dayan�m�n�n Tayini  

TS EN 1799  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotiar�- 
Yap�da Kullan�lan Yap��t�rma Maddelerinin Beton Yüzeyine 
Uygulanabilirli�inin Ölçülmesi için Deneyler  

TS 500  Betonarme Yap�lar�n Tasar�m ve yap�m Kurallar�  
TS EN 12188  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar�- 

Yap�da Kullan�lan Yap��t�rma Maddeleri Özelliklerinin Çeli�in Çeli�e 
Yap��t�r�lmas� Metoduyla Tayini  

TS EN 12189  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar�- 
Yap�da Kullan�lan Yap��t�rma Maddelerinin i�lenebilme (Kullan�labilme) 
Süresinin Tayini  

TS EN 12192-2  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Tane Büyüklü�ü 
Da��l�m�n�n Tayini- Bölüm 2: Polimer Yap��t�r�c� Maddelerin Dolgular� için 
Deney Metodu  

TS EN 12350-5  Beton-Taze Beton Deneyleri- Bölüm 5: Yay�lma Tablas� Deneyi  
TS EN 1767  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir �çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar�- 

K�z�l Ötesi I��k �çin Analiz  
TS EN 772-10  Kagir Birimler- Deney Metotlar�- Bölüm 10: Kireç Kumta�� ve Gazbeton 

Birimlerde Rutubet Muhtevas� Tayini  
TS EN 12390-4  Beton -Sertle�mi� Beton Deneyleri - Bölüm 4: Bas�nç Dayan�m� - Deney 

Makinelerinin Özellikleri  
TS EN 12696  Beton �çindeki Çeli�in Katodik Korumas�  
TS 12786  Betonarme Kal�pç�s�  
TS 12815  �n�aat (Betonarme) Demircisi  
TS 3168 EN 1536  Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore)- Kaz�klar- (Yerinde Dökme 

Betonarme Kaz�klar)  
TS EN 12504-2  Yap�larda beton deneyleri - Bölüm 2: Tahribats�z deneyler - Geri s�çrama 

de�erinin tayini  
TS EN ISO 7783-2  Boyalar ve Vernikler - Kagir ve Beton D�� Cephe �çin Kaplama Malzemeleri ve 

Kaplama Sistemleri - Bölüm 2: Su Buhar� Aktar�m H�z�n�n (Geçirgenli�inin) 
Tayini ve S�n�fland�r�lmas�  
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TS EN 12390-2  Beton - Sertle�mi� Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayan�m Deneylerinde 
Kullan�lacak Deney Numunelerinin Haz�rlanmas� Ve Kürlenmesi  

TS EN 12390-1  Beton - Sertle�mi� Beton Deneyleri - Bölüm 1: Deney Numunesi Ve 
Kal�plar�n�n �ekil, Boyut Ve Di�er Özellikleri  

TS EN 12390-5  Beton - Sertle�mi� Beton Deneyleri - Bölüm 5: Deney Numunelerinin E�ilme 
Dayan�m�n�n Tayini  

TS EN 12390-6  Beton - Sertle�mi� Beton Deneyleri - Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada 
Çekme Dayan�m�n�n Tayini  

TS EN 12350-1  Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 1: Numune Alma  
TS EN 12350-2  Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm?: Çökme (Slamp) Deneyi  
TS EN 206-1  Beton- Bölüm 1: Ozellik, Performans, �malat ve Uygunluk  
TS EN 12504-1  Beton- Yap�da Beton Deneyleri- Bölüm 1: Karot Numuneler- Karot Alma, 

Muayene ve Bas�nç Dayan�m�n�n Tayini  
TS EN 1008  Beton-Karma Suyu-Numune Alma, Deneyler ve Beton Endüstrisindeki 

��lemlerden Geri Kazan�lan Su Dahil, Suyun, Beton Karma Suyu Olarak 
Uygunlu�unun Tayini Kurallar�  

TS EN 13481-2  Demiryolu Uygulamalar�-Yol-Ba�lant� Sistemleri �çin Performans Özellikleri-
Bölüm 2:Beton Traversler �çin Ba�lant� Sistemleri  

TS EN 13580  Beton Yap�lar-Koruma ve Tamir �çin Mamul ve Sistemler-Deney Metotlar�-
Hidrofobik Emprenyeler �çin Su Emme ve Alkalilere Direncin Tayini  

TS EN 480-13  Kimyasal katk�lar - Beton, harç ve �erbet için - Deney metotlar� - Bölüm 13: 
Harç kimyasal katk�lar�n�n deneyleri için referans kagir harc�  

TS 706 EN 12620  Beton Agregalar�  
TS EN 12390-3  Beton-Sertle�mi� Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Bas�nç 

Dayan�m�n�n Tayini  
TS 4559/T1  Beton Çelik Has�rlar� Tadil 1  
TS EN 13230-1  Demiryolu uygulamalar�-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 1: 

Genel kurallar  
TS EN 13230-2  Demiryolu uygulamalar�-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 2: 

Ön- gerilmeli yekpare traversler  
TS EN 13230-4  Demiryolu uygulamalar�-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 4: 

Makaslar ve kesi�en demiryollar� için öngerilmeli traversler  
TS EN 1858  Bacalar - Bile�enler - Beton baca elemanlar�  
TS 2824 EN 1338  Zemin dö�emesi için beton kaplama bloklar� - Gerekli �artlar ve deney 

metotlar�  
TS 436 EN 1340  Zemin dö�emesi için beton bordür ta�lar� - Gerekli �artlar ve deney metotlar�  
TS EN 206-1/T1  Beton - Bölüm 1: Özellik, performans, imaIat ve uygunluk  
TS 500/T1  Betonarme Yap�lar�n Tasar�m ve Yap�m Kurallar�  
TS 500/T2  Betonarme Yap�lar�n Tasar�m ve Yap�m Kurallar�  
TS 802/T1  Beton Kar���m� Hesap Esaslar�  
TS 802/T2  Beton Kar���m� Hesap Esaslar�  
 
Bina Boyut Toleranslar�  

TS 6165  Bina Boyut Toleranslar�- Bölüm 1: De�erlendirme ve �artnamelerde 
Uygulanacak Temel �lkeler  

TS 6573  Bina Toleranslar�-Genel Kabul �lkeleri, Boyut Tolerans� S�n�rlamalar�na 
Uygunlu�un Kontrolu ve �statistiki De�erlendirme 
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Binalarda Ölçme Metodlar� 
TS 7044  Binalarda Ölçme Metotlar�-Aplikasyon ve Ölçmeler-Kabul Edilebilir Ölçüm 

Sapmalar�  
TS 7045  Binalarda Ölçme Metotlar�-Boyut Aç�s�ndan Uygunlu�un Tespiti �çin Genel 

�lkeler ve i�lemler  
  
Borular 
TS 3288 EN 612  Ya�mur Oluklar� ve Borular� Metal Levhadan imal Edilen-Tarifler, 

S�n�fland�rma ve Özellikler  
TS 3830  Beton Boru Yap�m Kurallar�  
TS 5891  Asbest-Çimento Boru Hatlar�-Hidrolik Hesap Esaslar� 
  
Çimento 
TS 21  Çimento-Beyaz Portland  
TS 5891  Asbest-Çimento Boru Hatlar�-Hidrolik Hesap Esaslar�  
TS 6172  in�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Çimento 

Kar���m�nda Çimento Muhtevas� Tayini  
TS EN 196-1  Çimento Deney Metotlar�- Bölüm 1: Dayan�m  
TS EN 196-2  Çimento Deney Metotlar�- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi  
TS EN 196-3  Çimento Deney Metotlar�- Bölüm 3: Priz Süresi ve Hacim Genle�me Tayini  
TS EN 196-5  Çimento Deney Metotlar�- Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik Tayini  
TS ENV 196-4  Çimento - Deney Metodlar� - Bölüm 4: Katk� Miktar� Tayini  
TS 22-1 ENV 413-1  Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 1 : Özellikler  
TS 22-2 EN 413-2  Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 2:Deney Metotlar�  
TS EN 12848  Bitümler ve Bitümlü Ba�lay�c�lar-Bitüm Emülsiyonlar�n�n Çimento ile Kar��ma 

Kararl�l���n�n Tayini  
TS EN 196-8  Çimento deney metotlar� - Bölüm 8: Hidratasyon �s�s� - Çözelti metodu  
TS EN 196-9  Çimento deney metotlar� - Bölüm 9: Hidratasyon �s�s� - Adiyabatik metot  
TS EN 197-1/Al  Çimento - Bölüm 1: Genel çimentolar - Bile�im, özellikler ve uygunluk kriterleri  
TS 639/Tl  Uçucu Küller-Çimentoda Kullan�lan  
TS 1110 EN 494/Tl  Elyafl� Çimento Oluklu Levhalar ve Ozel Parçalar-Çat� Kaplamas� �çin-Mamul 

Özellikleri ve Deney Metotlar�  
TS 2518/Tl  Sertle�mi� Betonlarda Çimento Doza) Tayini  
  
Puzolanlar  
TS 25  Tras  
TS 639  Uçucu Küller-Çimentoda Kullan�lan  
TS 639/Tl  Uçucu Küller-Çimentoda Kullan�lan 
Emniyet Tedbirleri  
TS 8983  �n�aat S�ras�nda Yap�larda Al�nmas� Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri  
 
Harçlar ve Deney Metodlar� 
TS 3722  Perlitli S�va ve S�va Harçlar�n�n Yap�m, Bak�m ve Uygulama Kurallar� 
TS EN 12808-1  Yap��t�r�c�lar ve S�valar- Seramik Karolar için- Bölüm 1: Reaksiyon Reçine 

Harçlar�n�n Kimyasal Mukavemetinin Tayini  
TS 12778  Refrakter Harçlar- Havada Sertle�en  
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TS EN 121 92-1  Beton Yap�lar-Koruma ya Tamir için Mamul ve Sistemler Tane Büyüklü�ü 
Da��l�m�n�n Tayini-Bölüm 1: Ön Kar���ml� Harçlarda Kuru Bile�enler için 
Deney Metodu  

TS EN 13395-1  Beton yap�lar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler — Deney metotlar� — 
i�lenebilirli�in tayini — Bölüm 1: Tiksotropik harçlar�n yay�lma tayini deneyi  

TS EN 13395-4  Beton yap�lar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Deney metotlar� - 
i�lenebilirli�in tayini - Bölüm 4: Tavanlarda kullan�lan tamir harçlar�n�n 
uygulanmas� 

  

�skeleler 
TS 8538  �n�aat i� �skeleleri Yap�m Kurallar� - Ah�ap  
TS 8539  �n�aat i� iskeleleri Yap�m Kurallar�-Metal  
  

Kanalizasyon Tesisat, Elemanlar� 
TS 1906  Beton Bilezikler-Kanalizasyon Bacalar� için  
TS 1097  �ehir içi Yollar�nda Yeralt� Tesisleri (Su, Havagaz�, Elektrik, PTT, 

Kanalizasyon) ve Bunlarla ilgili Yerüstü Tesislerinin Planlanmas� ve 
Yerle�tirilmesi Kurallar�  

TS EN 752-1  Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri-Bina D��� Bölüm 1: Genel Özellikler ve 
Tarifler  

TS EN 752-2  Drenaj ve kanalizasyon Sistemleri-Bina D��� Bölüm 2: Performans �artlar�  
TS EN 752-3  Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri-Bina D��� Bölüm 3: Planlama  
TS EN 1091  Kanalizasyon Sistemleri- Bina D���- Vakumlu  
TS EN 1610  Kanalizasyon Kanallar� ve Tahliye Sistemlerinin Yap�m� ve Deneyleri  
TS EN 12889  Hendeksiz drenaj ve kanalizasyon hatlar�n�n muayenesi 
   
TS 9545 EN SO 
5667-13  

Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm 13: Kanalizasyon ve Su Ar�tma 
Tesislerinden Çamur Numunesi Alma K�lavuzu 

TS EN  13380 Kanalizasyon Ve Drenaj Sistemleri - Bina D��� - Tamir Ve Yenileme �çin 
Kullan�lan Bile�enlerin Genel Özellikleri 

TS 1097/Tl  �ehir içi Yollar�nda Yeralt� Tesisleri (Su, Havagaz�, Elektrik, PTT, 
Kanalizasyon) ve Bunlarla �lgili Yerüstü Tesislerinin Planlanmas� ve 
Yerle�tirilmesi Kurallar� Tadil 1 

TS EN 13508-2  Ana tahliye ve kanalizasyon sistemlerinin durumu - Bina d��� - Bölüm 2: Gözle 
muayene kodlama sistemi 

 

Kap�lar, Pencereler ve Elemanlar� 
TS 8239  Asansörler- Otomatik Kap�l�- Yerle�tirilmesi �le �lgili Boyutlar- S�n�f 5- Servis 

Asansörleri  
TS EN 12365-2  Bina donan�m�-Kap�lar, pencereler, panjurlar ve perde duvarlar için contalar ve 

tecrit keçeleri-Bölüm 2: Do�rusal basma yükü deney metodu  
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Kaz�klar ve Kaz�k Temellerin Hesap ve Yap�m Kurallar� 
TS 3167  Kaz�k Temellerin Hesap ve Düzenlenmesinde Genel Kurallar  
TS 3169  Çakma Kaz�klar, Tasar�m, Yap�m ve Uygulama Kurallar�  
TS 5032  Ah�ap Kaz�klar-Denizde Kullan�lan  
TS 3168 EN 1536  Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore)-Kaz�klar-(Yerinde Dökme 

Betonarme Kaz�klar)  
TS EN  12699 Özel jeoteknik uygulamalar - Deplasman kaz�klar�  
  
Kireçler 
TS 9741  Kireç (Tar�mda Kullan�lan) - Terimler ve Tarifler  
  
Kiremitler 
TS 4790  Tu�la ve Kiremit Topraklar�n�n Deney Metodu  
TS EN 1024  Çat� Kiremitleri-Kilden Yap�lm��- Sürekli Olmayan (Bindirmeli) Geometrik 

Ozellikeri Tayini 
  
Levhalar 
TS EN 1110  Su yal�t�m� için esnek levhalar - çat�larda su yal�t�m� amaçl� bitümlü levhalar 

yükse s�cakl�klarda akmaya mukavemet tayini  
  
Plastik ve Lastik Dilatasyon, Elastik Derz Örtme Malzemeleri, Bina �n�aat� Derz Malzemeleri ve 
Deney Metodlar� 

TS 2810  Beton ��lerinde Kullan�lan Dilatasyon Malzemeleri - Lastik Su Tutucu Contalar  
TS 8274  Binalarda D�� Duvar Dilatasyonlar�-Terimler  
TS8275  Binalarda D�� Duvar Dilatasyonlar�n�n Hava Geçirgenli�inin Tayini �çin 

Laboratuvar Deney Metodu  
TS 8276  Binalarda D�� Duvar Dilatasyonlar� Genel Kontrol Kurallar�  
  
Seramik 
TS 202  Seramik karolar - Çini karolar  
TS EN 544  Bitümlü Levhalar- Mineral ve/veya Sentetik Takviyeli  
TS 605  Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)  
TS 605/Tl  Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)  
TS 605/T2  Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)  
TS 605/T3  Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)  
TS 605/T4  Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) 
  
S�valar ve Yap�m Kurallar� 
TS 3722  Perlitli S�va ve S�va Harçlar�n�n Yap�m, Bak�m ve Uygulama Kurallar� 
TS 1262  S�va Yap�m Kurallar�-Bina �ç Yüzeylerinde Kullan�lan  
TS 7847  Haz�r S�va-D�� Cepheler �çin, Sentetik Emülsiyon Esasl�  
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Su Ar�tma Tesisleri ve Sular�n Klorlanmas� 
TS 2512  �çme ve Kullanma Sular�n�n Klorlanmas�  
TS 3324  Küçük Tip Pis Su Ar�tma Tesislerinin Tasar�m, Yap�m ve ��letme Kurallar�  
TS 4045  Yap� Malzemelerinde Kapiler Su Emme Tayini 
  

Terimler ve Tarifler 
TS 3612  Bina �n�aat�-Merdivenler-Merdiven Terimleri  
TS 8024  Yap�lar�n Güvenirlili�i- Genel Terimler  
TS 5958  Bina ve �n�aat Mühendisli�i-Genel Terimler  
TS 4834  Beton ile �lgili Terimler  
TS 7394  Yang�ndan Korunma-Terimler-Korunma �çin Yap� Elemanlar�  
TS 7395  Yang�ndan Korunma-Terimler-Tahliye ve Kaç�� Yollar�  
TS 8797  Bina �n�aat�-Toleranslar-Terimler ve Tarifler Bölüm 1: Genel Terimler  
  

Yal�t�m, Yap�m Kurallar� 
TS 306  Temellerde ve Dü�ey Yüzeylerde, Rutubet ve Su Yal�t�m�nda Kullan�lan Asfalt  
TS EN 536  Yol Yap�m Makinalar� - Asfalt Kar��t�rma Tesisleri -Güvenlik Kurallar�  
TS EN 12697-1  Bitümlü Kar���mlar-S�cak Asfalt Kar���mlar� �çin Deney Yöntemleri-Bölüm 1: 

Çözünür Ba�lay�c� Muhtevas� Tayini  
TS EN 12697-13  Bitümlü Kar���mlar-S�cak Asfalt Kar���mlar� �çin Deney Metotlar�-Bölüm 13: 

S�cakl���n Ölçülmesi  
TS EN 12697-28  Bitümlü Kar���mlar- S�cak Asfalt Kar���mlar� �çin Deney Yöntemleri- Bölüm 28: 

Ba�lay�c� Muhtevas�, Su Muhtevas� ve Tane Büyüklü�ü Da��l�m� Tayini �çin 
Numunelerin Haz�rlanmas�  

TS EN -13249  Jeotekstiller ve Jeotekstille �lgili Mamuller-Yollar ve Trafi�e Aç�k Di�er 
Alanlar�n (Demiryollar� ve Asfaltl� Ortamlar Hariç) Yap�m�nda Kullan�m �çin 
Gerekli Ozellikler  

  

Yap� Malzemeleri 
TS 1912  Yap� Malzemeleri �çin Yanmazl�k Deney Metodu  
TS 4045  Yap� Malzemelerinde Kapiler Su Emme Tayini  
TS 498/T1  Yap� Elemanlar�n�n Boyutland�r�lmas�nda Al�nacak Yüklerin Hesap De�erleri  
  

Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar� 
TS 3233  Öngerilmeli Beton Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar�  
TS 647  Ah�ap Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar�  
TS 648  Çelik Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar�  
TS 3233/T1 Öngerilmeli Beton Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar�  
TS 5536  Çelik Konstrüksiyon Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar�  
TS 6164  Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar�-Genel)  
TS 4561  Çelik Yap�lar�n Plastik Teoriye Göre Hesap Kurallar�  
TS 11372  Çelik Yap�lar-Hafif-So�ukta �ekil Verilmi� Profillerle Olu�turulan-Hesap 

Kurallar�  
TS 7046  Yap�lar�n Tasar�m� �çin Esaslar - Çat�lardaki Kar Yüklerinin Tespiti  
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TS 7627  Çelik �ksa-Hesap, Yap�m, Bak�m ve Söküm Kurallar�  
TS 7628  Betonarme �ksa-Hesap, Yap�m, Bak�m ve Söküm Kurallar�  
TS 3816  Bina ve �n�aat Mühendisli�i Teknik Resimleri- Betonarme Demir Listelerinin 

Düzenlenmesi Kurallar�  
TS 2166  Yap�larda Çöp Bacalar�n�n Projelendirilmesi ve Düzenlenmesi Kurallar�  
TS 2167  Tesisat Baca ve Kanallar�n�n Projelendirilmesi ve Düzenlenmesi Kurallar�  
TS 9111  Özürlü �nsanlar�n �kamet Edece�i Binalar�n Düzenlenmesi Kurallar�  
  

Bitümler 
TS 1081 EN 12591  Bitümler ve Bitümlü Ba�lay�c�lar-Kaplama S�n�f� Bitümler-Özellikler 
  

Zeminlerin S�n�fland�r�lmas� ve Deneyleri 
TS 1500  �n�aat Mühendisli�inde Zeminlerin-S�n�fland�r�lmas�  
TS 1900  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Laboratuvar Deneyleri  
TS 1901  �n�aat Mühendisli�inde Sondaj Yollar� ile Örselenmi� ve Örselenmemi� 

Numune Alma Yöntemleri  
TS 5744  �n�aat Mühendisli�inde Temel Zemini Özelliklerinin Yerinde Ölçümü  
TS 6166  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler - Zeminde pH 

De�erinin Ölçümü  
TS 6167  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Kalsiyum 

Karbonat Muhtevas�n�n Bulunmas�  
TS 6168  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Bo�luk 

Suyu ve Yeralt� Suyunda Çözünmü� Tuz Muhtevas�n�n Bulunmas�  
TS 6169  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Organik Madde 

Miktar�n�n Bulunmas�  
TS 6170  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler Zeminin Toplam 

Sülfat Muhtevas�n�n Tayini  
TS 6171  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler Yeralt� Suyu ve 

Zemin Bo�luk Suyunda Çözünmü� Sülfat Muhtevas�n�n Ölçülmesi  
TS 6172  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Çimento 

Kar���m�nda Çimento Muhtevas� Tayini  
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1 

  Ek-11
T.C. 

SOSYAL GÜVENL�K KURUMU 
�N�AATIN �KMAL ED�LEN KISMININ, 

B�NA MAL�YET�NE ORANLARINI 
GÖSTER�R CETVEL 

S�ra 
No ��LER ORANLAR 

I- BODRUMSUZ TEK KATLI B�NALAR: 
A) Temel Hafriyat� ve Ta� Duvar, (Subasman Hat�l� Dahil)  % 5 
B) Blokaj, Grobeton, Tu�la Duvar, Tavan ve Saçak, % 26 
C) Çat�, % 12 
D) Do�rama (Komple) ve S�valar, % 14 
E) Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik) % 18 
F) Kaplamalar, Mozaik, Ya�l� Boya, % 7 

G) Merdiven, Harici S�va, D�� Kap�, Badana, Fosseptik ve Bütün Bakiye ��lerin 
�kmalinde, % 18 

 % 100 
II- (BODRUMSUZ) ZEM�N VE B�R�NC� KATLI B�NALAR: 

A) Temel Hafriyat�, Grobeton ve Ta� Duvar, (Subasman Hat�l�na Kadar)  % 7 
B) Zemin Kat�n �kmalinde, (Betonarme Tavan Dahil)  % 15 
C) Birinci Kat�n �kmalinde, % 17 
D) Çat�n�n �kmalinde, (Oluklar Dahil) % 8 
E) Bütün Do�ramalar�n �kmalinde,  % 14 
F) �ç S�valar�n �kmalinde, % 6 
G) Tesisat�n �kmalinde,  % 15 
H) �ap, Mozaik ve Ya�l� Boyalar�n �kmalinde, % 9 

�) Badana, Merdiven, D�� S�va, Harici Kap�, �akuli Borular ve Fosseptik ve Bakiye 
Bütün ��ler Tamamland���nda,  % 9 

 % 100 
III- BODRUMSUZ, ZEM�N, B�R VE �K�NC� KATI HA�Z B�NALAR: 

A) Temel Hafriyat�, Grobeton ve Ta� Duvar, (Subasmana Kadar) % 6 
B) Zemin Kat�n �kmalinde, % 15 
C) Birinci Kat�n �kmalinde, % 12 
D) �kinci Kat�n �kmalinde, % 12 
E) Çat�n�n �kmalinde, % 7 
F) Do�ramalar�n �kmalinde, % 13 
G) �ç S�valar�n �kmalinde, % 5 
H) Tesisat ve Teçhizat�n �kmalinde, % 14 
�) �ap, Mozaik ve Ya�l� Boyalar�n �kmalinde,  % 8 

J) Badana, Merdiven, D�� S�va, Harici Kap�, Fosseptik ve Bakiye Bütün ��ler 
Tamamland���nda, % 8 

 % 100 
IV- IV-BODRUMLU TEK KATLI B�NALAR: 

A) Temel Hafriyat�, Ta� Duvar, Tu�la, Duvar, Lentolar, Blokaj, Grobeton ve Betonarme 
Tavan (Bodrum) �kmalinde,  % 22 

B) Yar�m Tu�la Duvar, Bir Tu�la Duvar ve Betonarme Lentolar�n �kmalinde, % 15 
C) Betonarme Tavan ve Saçaklar, % 14 
D) Çat�, % 8 
E) Do�rama, (Komple) % 11 
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GÖSTER�R CETVEL 
F) �ç S�valar, Tesisat ve Teçhizat % 13 
G) Dö�eme Kaplamalar�, �ap, Mozaik ve Ya�l� Boyalar, % 6 
H) Badana, D�� S�va, Harici Kap� Merdiven, Fosseptik ve Bütün Bakiye ��ler,  % 11 

 % 100 
V- BODRUM, ZEM�N VE B�R�NC� KATI HA�Z B�NALAR: 

A) Temel Hafriyat� ve Bodrum Kat�n �kmalinde, (Betonarme Tavan Dahil)  % 20 

B) Zemin Kat�n �kmalinde, (Lento, Dö�eme, Tu�la Duvarlar ve Betonarme Tavan 
Dahil) % 12 

C) Birinci Kat�n �kmalinde, % 14 
D) Çat� �kmalinde, (Oluklar Dahil)  % 6 
E) Bütün Do�ramalar�n �kmalinde,  % 13 
F) �ç S�v�lar�n �kmalinde, % 5 
G) S�hhi Tesisat ve Di�er Tesis ��leri �kmalinde,  % 14 
H) �ap, Mozaik ve Ya�l� Boyalar Tamamland���nda,  % 8 

�) Badana, Merdiven, D�� S�va, Harici Kap�, �akuli Borular, Fosseptik ve Bakiye Bütün 
��lerin �kmalinde,  % 8 

 % 100 
VI- BODRUMLU ZEM�N, B�R�NC� VE �K�NC� KATI HA�Z B�NALARDA: 

A) Bodrum �kmalinde, % 15 
B) Zemin Kat�n �kmalinde,  % 9 
C) Birinci Kat�n �kmalinde,  % 9 
D) �kinci Kat�n �kmalinde,  % 10 
E) Çat� �kmalinde,  % 5 
F) Do�ramalar�n �kmalinde,  % 14 
G) �ç S�valar�n �kmalinde,  % 5 
H) Tesisat ve Teçhizat �kmalinde,  % 15 
�) �ap, Mozaik ve Ya�l� Boya,  % 8 

J) Badana, Merdiven D�� S�va, Harici Kanal (Veya Fosseptik) ve Bakiye Bütün ��ler 
Tamamland���nda  % 10 

 %100 
VII- FAZLA KATLI B�NALAR: 

A) Temel Hafriyat�, Ta� ve Tu�la Duvarlar, Beton ve Betonarmeler, (Kaba �n�aat)  % 45 
B) Çat�, (Oluklar Dahil) % 5 
C) Do�ramalar, (Kap� ve Pencereler Komple) % 15 
D) S�valar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Ya�l� Boyalar, % 25 
E) S�hhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisat� �le Her Türlü Noksanlar�n �kmalinde,  % 10 

  % 100 
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NOT: ÇİROZLAR PROJESİNE GÖRE HER ETRİYEDE DÜZENLENECEKTİR!

Özel Deprem Etriyeleri ve Çirozları




