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                                                                             TEKNİK ŞARTNAME  

 

1-İŞİN KONUSU 

 

273/8 Sok.No:22 Mansuroğlu Mah. Bayraklı-İzmir adresinde inşa edilmekte olan Matematik ve Zeka 

Oyunları Parkı  içerisinde kafe ve derslik yapım işi. 

 

2-TANIMLAR  

 

 Bu Teknik Şartnamede 

 

İdare: BAYRAKLI PERSONEL A.Ş. 

 

Yüklenici: Alımın Yapılacağı Gerçek ve Tüzel Kişiliği İfade eder. 

 

3- TASARIM ÇİZİMLERDE VE ŞARTNAMADE BELİRTİLEN ALANLARDA 

YAPILACAK İŞLERİN KAPSAMI  

 

 Mevcuttaki binaların yıkım ve söküm işlerinin yapılması. 
 İşveren tarafından gerekli görülen malzemlerin işveren tarafından gösterilen yerlere 

taşınarak kurulumunun yapılması işi.  
 Yıkım,  söküm ve imalat aşamasındaki inşaat atıklarının toplanması, işveren tarafından 

gösterilen döküm sahasına taşınması. 
 Projeye uygun olarak zeminde düzeltmeler ve gerekli olan alanlara beton dökümü işlerinin 

yapılması.  
 Projeye uygun olarak altyapı bağlantılarının(elektrik ve su) yapılması. 
 Proje uygun olarak elektrik ve su tesisatının yapılması. 
 626 m² kutu profil konstrüksiyon şaşırtmalı tente yapılacaktır. 
 Projedeki ölçülere göre sandwich panel çatı yapılacaktır. Kullanılacak malzemelerin teknik 

dökümanları işverene sunulacak, onay alındıktan sonra imalatına başlanacaktır. 
 30cm x1800cm x 315cm ölçülerinde, projedeki teknik çizimlerine göre profil karkaslı çift 

yüz bordex kaplamalı duvar yapılması. 
 78,75 m² görsellere uygun ahşap desenli kompozit kaplama yapılacaktır. 
 24 m² idarenin şeceği renkte kompozit kaplama yapılacaktır. 
 715cm x 90cm ölçülerinde 2 adet motorlu tente yapılacaktır. 
 590cm x 570cm ölçülerinde 2 adet motorlu tente yapılacaktır. 
 715cm x 240 cm ölçülerde 2 adet sürme sistemli açılır camekan yapılacaktır. Kullanılacak 

malzemelerin teknik dökümanları işverene sunulacak, onay alındıktan sonra imalatına 
başlanacaktır. 

 590cm x 240 cm ölçülerde 2 adet sürme sistemli açılır camekan yapılacaktır. Kullanılacak 
malzemelerin teknik dökümanları işverene sunulacak, onay alındıktan sonra imalatına 
başlanacaktır. 

 690cm x 240 cm ölçülerde 2 adet sürme sistemli açılır camekan yapılacaktır. Kullanılacak 
malzemelerin teknik dökümanları işverene sunulacak, onay alındıktan sonra imalatına 
başlanacaktır. 

 570cm x 240 cm ölçülerde 2 adet sürme sistemli açılır camekan yapılacaktır. Kullanılacak 
malzemelerin teknik dökümanları işverene sunulacak, onay alındıktan sonra imalatına 
başlanacaktır. 
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 200cm x 240 cm C60 kapı 1 adet  çift kanat kapı yapılacaktır. 
 200cm x 240 cm C60 kapı 1 adet  çift kanat fotoselli kapı yapılacaktır. 
 90cm x 240 cm C60 kapı  1 adet tek kanat kapı yapılacaktır. 
 100cm x 220cm boyalı sac kapı yapılması. 
 90cm x 210 cm boyalı sac kapı yaplması. 
 90cm x 210 cm panel kapı yaplması. 
 486 m² parke taşı kaplama işi yapılacaktır. 
 152 m² karo taşı kaplama işi yapılacaktır. 
 30cm x1800cm x 315cm ölçülerindeki duvarın çift seramik kaplama yapılması. 

Kullanılacak seramiklerin numuneleri işverene sunulacak, onay alındıktan sonra imalatına 
başlanacaktır. 

 210m² seramik kaplama imalatı yapılacaktır. Kullanılacak seramiklerin numuneleri 
işverene sunulacak, onay alındıktan sonra imalatına başlanacaktır 

 Toplam 60m boyunda Ø139 çaplı 4mm et kalınlığı olan dairesel kesitli kolon imalatı 
yapılacaktır. 

 Toplam 48 m boyunda Ø219 çaplı 4mm et kalınlığı olan dairesel kesitli kolon imalatı 
yapılacaktır. 

 Toplam 670 m boyunfa 50mm x 50mm kutu profil karkas imalatı yapılacaktır. 
 Toplam 210 m 50mm x 100mm kutu profil karkas imalatı yapılacaktır. 
 Toplam 270 m 50mm x 150mm kutu profil karkas imalatı yapılacaktır. 
 Toplam 138 m 100 mm x 150 kutu profil karkas imalatı yapılacaktır. 
 Tüm çelik imalatları idarenin uygun gördüğü şekilde antipas ve son kat boya ile 

boyanacaktır. 
 Projedeki ölçülere göre çelik çatı yapılacaktır. 
 20 adet 139*3mm flanş yapılacaktır. 
 12 adet 219*3mm flanş yapılacaktır. 
 195 m2 Gaz beton duvar yapılacaktır. 

 

4. GENEL HUSUSLAR: 

 

 Yüklenici, her türlü malzeme ihtiyacını kendi imkanları ile karşılayacak, idareden bu konu 

ile ilgili hiçbir yardım talebinde bulunmayacaktır. Yükleniciye işyeri olarak teslim edilen 

kısımlarda, iş için getirilmiş malzemenin taşınması sırasında meydana gelecek zararlar, 

yüklenici tarafından bir ücret talep edilmeden yapılacaktır. 

 Yapım ve imalat sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunlara sebebiyet verebileceği 

maddi ve manevi zararlardan yüklenici firma sorumludur  

 Çalıştırılan tüm elemanların sigortalı olması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. 

 Uygun özellikte olmadığı tespit edilen işlemler/uygulamalar yüklenici firma tarafından 

teknik şartnamede belirlenen kriterlere göre en kısa sürede yerine getirilecektir. 

 Muayene esnasından dizayn veya imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve 

hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır. 

 

 

5-GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI  

 

 Yüklenici yapılan işin tamamının teslim alındığı tarihten itibaren 6 (altı ) ay süreyle işçilik 

ve malzeme yönünden kullanma hatası olmaksızın meydan gelecek her türlü arızayı 

herhangi bir ücret talep etmeden giderecektir. 

 

 

Bu şartname 5 maddeden ve 2 sayfadan oluşmaktadır. 


