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1. Her türlü imalat sırasında, diğer kurumlara ait tesislere ( Yepaş, Telekom, Doğalgaz, Saski, 

v.b.) verilen zararlardan ve üçüncü şahıslar ile arazi sahiplerine verilen zarar ve ziyandan 

yüklenici sorumlu olacaktır. Bu kurumlarla irtibatı sağlamak yüklenici sorumluluğunda olup  

tüm yazışma ve görüşmeler yüklenici tarafından yapılacaktır. 

2. Saski, Telekom, Yepaş, Doğalgaz, v.b. gibi kurumlara ait yer altı tesislerinin rogar ve ızgara 

kapaklarının muhafazasından ve sürekli kapalı tutulmasından ve her türlü kaza risklerine 

karşı güvenlik altında tutulmasından yüklenici sorumludur. 

3. Tüm imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat analizlerinde ve tariflerinde, 

Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat analizlerinde ve tariflerinde, imalatın kendine has 

analizlerinde ve tariflerinde belirtildiği şekilde, Türk Standartlarına, yürürlükteki Teknik 

Mevzuata, Karayolları Teknik Şartnamesine, Deprem Yönetmeliğine ve Teknik Şartnameye 

uygun olarak yapılacaktır.  

4. Yüklenici her türlü imalatı fen adamı sorumluluğunda yapmakla yükümlüdür.. 

5. Her türlü imalat öncesi imalat cinsleri, imalat ölçüleri, uygulama şekli ve uygulama kotları 

konusunda idarenin onayı alınmak sureti ile imalata girişilecektir. 

6. Sözleşme tasarısında istenmiş teknik personelin iş süresince iş programına uygun olarak 

her gün iş başında bulundurulmasını sağlamak yüklenicinin sorumluluğunda olup, teknik 

personelin iş başında bulundurulmadığının tespit edildiği  her gün için sözleşmede ön 

görülmüş ceza  takip eden ilk hakedişten kesilecektir. 

7. Her türlü imalatta kullanılacak malzemeler, idare tarafından onaylandıktan sonra inşaatta  

kullanılacak, beğenilmeyen standartlara uygun olmayan malzemeler aynı gün içerisinde 

şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Bunun için yüklenici bir bedel talep etmeyecektır. 

8. İmalatta kullanılacak tüm malzemeler TSE normlarına uygun olacaktır. Yüklenici, idarenin 

gerek duyduğu hallerde, imalatlarda kullanılacak malzemelerin her türlü testlerini bedeli 

yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle, idarenin onaylayacağı laboratuvarlarda 

yaptıracaktır.  

9. İmalatın yapılabilmesi için işyerinde yapılması gereken kazı işleri ile kazı ve moloz 

malzemesinin idarece gösterilecek yere nakliyesi yüklenici tarafından yapılacaktır. Kazı 

malzemesinin nakli için yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecek, yüklenici vereceği iş 

kalemlerine ait teklif birim fiyatlarında ve toplam teklif bedelinde bu durumu göz önünde 

bulunduracaktır. 

10. Yüklenici inşaat imalattan çıkacak kazı malzemesi ve molozun döküm ve depo yerleri, 

malzeme stok alanları olarak idarenin onayladığı yerleri kullanacaktır. Döküm yerini 
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sağlamak, gerekli izinleri almak ve bundan doğabilecek her türlü idari, teknik, mali 

yükümlülük yükleniciye ait olacaktır. 

                Yüklenici, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 23. ve 24. Maddelerine istinaden, Samsun Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve 

Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” ve “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi” almakla yükümlüdür.   

11. İmalatın yapılabilmesi için işyerinde yapılması gereken kazı işleri ile kazı ve moloz 

malzemesinin idarece gösterilecek yere nakliyesi yüklenici tarafından anahtar teslim götürü 

teklif bedeli dahilinde yapılacaktır. 

12. Yüklenici, farklı kalınlık ve ebatlara sahip doğal taşların yüzeyinin birbiri ile kot farkı 

oluşturmayacak (diş yapmayacak) şekilde imalatlarını gerçekleştirmek zorunda olup, bunun 

için gerekli kazı, dolgu, tesviye işleri yüklenici tarafından yapılacak, kum altlık ve yapıştırma 

harcı kalınlığı buna göre belirlenecektir. Yükleniciye kum altlık ve yapıştırma harcı 

kalınlığının standart kalınlıktan fazla olması durumunda ilave bir bedel ödenmeyecektir. 

13. Projede ve şartnamede yer alan  özel kalem imalatlarda istenen her türlü malzeme idarece 

belirlenecek tip, renk, model ve desende olacaktır.      

14. İmalatta idarenin görevlendireceği denetim görevlisinin talimatlarına uyulacaktır. Fakat bu 

durum yüklenicinin fen ve sanat adamı sıfatı ile işi yapması sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

15. İdarece, yüklenicinin iş mahallini gördüğü, inşaat alanındaki güçlükleri, çalışma sırasında 

meydana gelebilecek olumsuzlukları bilerek ve iş kalemlerine ait birim fiyat teklif bedelleri 

içerisine dahil ederek teklif verdiği kabul edilecektir. Bu nedenle inşaat mahallindeki çalışma 

ve güçlüklerden dolayı herhangi bir iş kalemi ile ilgili yüklenici kendisine ilave fiyat farkı 

ödenmesini isteyemez. 

16. Çalışmalar yapılırken her türlü trafik işaretleme ve bilgi levhalarının iş mahallinde 

bulundurulması ve iş güvenliğini, araç ve yayaların trafik güvenliğini tehdit etmeyecek 

şekilde konumlandırılması yani gerekli her türlü emniyet tedbirini almak, bunun için gerekli 

trafik işaretlemelerini yapmak ( ışıklı trafik levhaları, gece flaşörleri, emniyet şeritleri, 

bariyerler vb.) yüklenicinin sorumluluğundadır. Söz konusu işaretlemeler ve alınan tedbirler 

iş bitimine kadar yüklenici tarafından muhafaza edilecektir. Aksi takdirde trafik tedbirlerinin 

alınmadığının tutanak ile tespit edildiği her gün için 100,00 TL. ceza tespiti takip eden ilk 

hakkedişten kesilecektir. Ancak kesilen bu ceza anılan iş mahallinde bu durumun sebebiyet 
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vereceği yaşanabilecek can ve mal kayıplı kazalar ile üçüncü şahıslara verilebilecek 

zararlar da yüklenici sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.  

17. Yüklenici kullanacağı demir, kalıp, iskele, dolgu, boru v.b. gibi malzemeler ve araç, gereç 

ve ekipmanlar ile imalattan çıkacak molozları gün içerisinde yaya ve araç trafiğini tehlikeye 

atmayacak şekilde stoklayacaktır. Çıkan molozlar günlük olarak çuvallanacak ve sık 

aralıklarla çalışma sahasından uzaklaştırılacaktır. Aksi takdirde bu durumun tutanak ile 

tespit edildiği her gün için 100,00 TL. ceza tespiti takip eden ilk hakedişten  kesilecektir. 

Ancak kesilen bu ceza anılan iş mahallinde bu durumun sebebiyet vereceği yaşanabilecek 

can ve mal kayıplı kazalar ile  üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar da yüklenici 

sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.    

18. Yüklenici tarafından verilen anahtar teslimi götürü fiyata aşağıdaki kalemlerin 
giderleri de dahil sayılacaktır. 

 
 A : Geçici tesis ve işler dahil işyeri güvenliği ve idaresi 

  B : Bütün sigortalar 

 C : Teminat mektupları 

 D : Su bedelleri 

 E : Elektrik bedelleri 

 F : Pissu ve suyun emniyetli deşarjları 

 G : İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici kullanım tesisleri 

 H : İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici telefonları 

 I : Geçici yollar, işyerine ulaşımlar 

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

K : Başvuru ve ilanlar 

L : Çalışanların güvenlik, sağlık ve refahları 

M : Trafik işaretleri ve yönetimi 

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

önlemler 

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

bitimindeki temizliği 

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

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

S : İmalat çizimlerinin yapılması, işletme ve bakım kitapçıkları hazırlanması 

T : Kontrol etütleri, bina yerleştirme çalışmaları, aplikasyon 

U : İlerleme fotoğraf ve albümleri hazırlanması 

           V : Şartnamede istenilen diğer bilgi ve veriler          

19. Taşıma güzergâhında taşınan malzemenin yolu kirletmesinden ve trafiği aksatmasından 

yüklenici sorumlu olacaktır. Bunun için gerekli önlemi almak yüklenicinin sorumluluğunda 

olacaktır. Taşıma sırasında olabilecek her türlü kazadan ve doğacak hasardan yüklenici 
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sorumlu olacaktır. Böyle bir olayın işi aksatmasına müsaade edilmeyecek ve takviye 

yapılacaktır. 

20. Brandasız taşıma, açık kasa taşıma v.b. durumlarda husule gelen cezalardan tamamen 

yüklenici sorumludur. 

21. İnşaatta kullanılacak makine, alet - edevat işin devam ettiği ya da iş yapılmayan saatlerde 

trafik, can ve mal güvenliğini olumsuz etkilemeyecek ve sıkıntıya uğratmayacak şekilde 

kullanılacak ve konumlandırılacaktır.  

22. Akşam saatlerinde trafik, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla reflektif iş önlükleri 

ve  reflektif trafik işaretleri kullanılacaktır. 

23. Projede ve şartnamelerde çelişki olması durumunda yüklenici idareye sormadan imalata 

başlamayacaktır. Yüklenici tüm projeleri ( statik-mekanik –elektrik – mimari ) projeleri 

birbirleriyle çakıştıracak uyumsuzluk olması durumunda idareye bilgi verecektir.  

24. Yüklenici inşaat alanında ustalık belgesine sahip işçiler çalıştırmak zorundadır. Bu durumun 

ihlali halinde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk yükleniciye aittir. 

25. Geçici kabul yapılmadan önce yüklenici tüm asbuild – Projeleri ( Mimari- Mekanik- Elektrik) 

çizecek ve idareye onaylatacaktır.  

26. Yüklenici, 19 Eylül 2014 tarihli ve 29124 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Ahşap ve Ön 

Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İskelelerine Dair 

Tebliğ” ve eklerinde belirtilen hükümlere uymak zorundadır. Aksi taktirde, söz konusu 

tebliğe aykırı hareketlerden dolayı meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai 

sorumluluk yükleniciye aittir.  

27. Yüklenici, 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” nda belirtilen hususlara uymak ve 

alınması gereken tüm tedbirleri almak zorundadır. Aksi taktirde, söz konusu kanuna aykırı 

hareketlerden dolayı meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye 

aittir. 

28. Yüklenici işin yapılması sırasında kontrollük teşkilatınca kullanılmak üzere, 2014 model ve 

üzeri iki adet otomatik vites aracı yakıtı idareden sürücüsü ve diğer her türlü gideri (yağ, 

bakım, sigorta v.b.) yüklenici tarafından karşılanmak sureti ile idare emrine tahsis edecektir. 

Sözleşmeyi takip eden beş (5) gün içerisinde tahsis edilmemesi ve iş başında 

bulundurulmaması hallerinde tespit edilen her gün için 250,00 TL/gün ceza tespiti takip 

eden ilk hakedişten kesilecektir. 

-Tahsis edilen araçlar sözleşmeden önce Makine İkmal Daire Başkanlığından Araç 

Uygunluk Belgesi alacaktır. (EK-2) Araç uygunluk belgesi işe başlamadan evvel 
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düzenlenecek ve her araç değişikliğinde Muayene ve Kabul komisyonu tarafından 

güncellenecektir. Araç uygunluk alamayan araçlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

-Sözleşme süresi içinde yüklenici çalıştırdığı araçları, teknik şartnamesine uygun olsa dahi, 

idarenin izni olmadan değiştiremez. İdare araç değişimine izin verip vermemekte serbesttir. 

Yüklenici hiçbir hak talep edemez.  

-Tüm araçlara İdare tarafından araç takip sistemi ve yakıt sistemi taktırılacaktır. İş 

başlangıcında ve bitiminde araç sistemlerinin montaj ve demontaj ücreti Yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. İhale bitiminde bu sistemler yüklenici tarafından arızasız ve 

kusursuz olarak İdareye iade edilecektir. Herhangi bir sebepten dolayı işi bırakan veya işine 

son verilen araçtan sistemlerin alınıp yerine çalışacak araca takılmasında oluşacak tüm 

masrafı yüklenici karşılayacaktır. Teslim edilmeyen sistemlerin cihaz ücretleri idareden 

alacağı olmayan yüklenicilerin teminatından mahsup edilerek tahsil edilecektir. 

-Araçlar iş başlangıcında yakıt dolu olarak teslim edilip, sözleşme bitiminde dolu olarak 

teslim alacaktır. 

 

29. Tüm imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat analizlerinde ve tariflerinde, Ziraat 

Bankası Birim Fiyat analizlerinde ve tariflerinde, imalatın kendine has analizlerinde ve 

tariflerinde belirtildiği şekilde, Türk Standartlarına, yürürlükteki Teknik Mevzuata, ilgili fenni 

şartnamelere, Deprem Yönetmeliğine ve Teknik Şartnameye uygun olarak yapılacaktır.  

30. Yüklenici uygulama projesinde veya pursantaj cetvellerinde yer alan imalatların fenni 

şartnamelere uygun şekilde anahtar teslim götürü teklif bedeli dahilinde yapımından 

sorumludur. Uygulama projelerinde gösterildiği halde sehven pursantaj cetvellerinde yer 

almayan, imalatlar yüklenicinin yapım sorumluluğunda olup, yüklenici bu imalatları da  fenni 

şartnamelere uygun şekilde anahtar teslim götürü teklif bedeli dahilinde yapacaktır. Anahtar 

teslim götürü bedel sözleşmelerinde anahtar teslim götürü bedel iş uygulama projeleri 

şartnameler ve mahal listesi dayalı olarak yapılması gerekmektedir. Pursantaj cetveli ( 

ilerleme yüzdesi) sadece hangi oranda ödeme yapılacağını gösteren belge niteliğindedir. 

 

                  GÜVENLİK 

                    Yüklenici, sahada üretilen işin, malzeme,  makina, ekipman ve mevcut 

tesislerin, sahadaki kişilerin ve ilişkili çevrenin güvenliği yönünden gereken her türlü 

önlemin alınmasından sorumludur. Doğabilecek tazminatlar da dahil her türlü masraf 

yükleniciye aittir. 
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                   Yüklenici, işlerin güvenli olarak yürütülmesi için alınacak önlemleri, beklenmeyen 

durumlar karşısında hareket şekillerini belirleyen detaylı bir güvenlik planı hazırlayacak Yapı 

Denetim Görevlisi’nin onayını alacaktır. Bu onay, yükleniciyi güvenlikle ilgili sorumluluklarından 

kurtarmaz. 

 

            Şantiye ve Çevre Güvenliği 

            Yüklenici; 

- Sahanın, sahadaki bütün iş, malzeme, ekipman ve mevcut tesisleri hırsızlıklara, bilinçli 

bilinçsiz saldırılara karşı korumak, 

 

- Giriş çıkışları kontrol altına almak, çalışanların dışındaki kişilerin çalışma sahalarına 

girmelerini önlemek  

 

            bakımından saha sınırlarını, Yapı Denetim Görevlisi’nin uygun göreceği şekilde uygun 

malzeme ile çevirerek dış çevreden ayıracak ve güvenlik altına alacaktır.  

 

Yangından Korunma 

 

            Yüklenici, uygulama süresince işlerin, geçici işlerin ve her türlü mülk ve kişinin 

yangından korunması için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Bu konuda kişilerin 

bilinçlendirilmeleri de dahil tüm önlemler ve yangın olması durumunda uygulanacak 

işlemler, İtfaiye Teşkilatı ile koordineli çalışılarak saptanacaktır. 

 

            İş süresince : 

- Kolayca alev alabilen kullanım maddelerinin depolanmasında, 

- Yanıcı atıkların toplanması, depolanması ve saha dışına çıkarılmasında, 

- Elektrik arklı kaynak ve oksi-asetilen kesme makinalarıyla yapılan çalışmalarda, gerekecek 

özel ek önlemler  titizlikle alınacak ve uygulanacaktır. 

 

Uyarı İşaretleri, Aydınlatma 

 

            Bütün açık kazılar, malzeme yığıntıları, tehlike yaratabilecek yapı, tesis ve ekipmanlar, 

çalışanları ve halkı korumak amacıyla, uygun uyarı işaretleri olan barikatlarla çevrelenecektir. 
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            Aynı şekilde, iş nedeniyle trafiğe kapatılan yollar ve geçitler, barikatlarla korunacaktır. 

 

            Bu gibi bölgeler, uygun uzaklıklara yerleştirilmiş uyarı levhaları ile belirtilerek 

çalışanların ve halkın dikkati çekilecektir. Bütün barikat, engel ve işaretler, gün batımından, 

gün doğumuna kadar aydınlatılacaktır. 

 

Çalışma Güvenliği 

 

            Sahada, iş süresince kişi, malzeme, ekipman ve tesislere zarar verebilecek 

kazaların meydana gelmemesi için gereken önlemlerin alınması Yüklenici’nin 

sorumluluğundadır. 

 

Yüklenicinin bu konuda başlıca görevleri aşağıdakilerle sınırla kalmamak kaydıyla : 

 

- Çalışanları kaza oluşturacak, zarar verecek hareket ve uygulamalar yönünden eğitmek, 

bilinçlendirmek, 

 

- Sahada en az, inşaat sırasında yapılarda alınması mecburi genel emniyet tedbirleri şartlarını 

yerine getirecek düzeyde önlemler almak, 

 

- Alınan önlemlere, yapılan uyarılara uyulup uyulmadığını izlemek, 

 

- Eksikliklerin, yanlışlıkların saptanması halinde, ek önlemler almak, sözlü ya da yazılı 

uyarılarda bulunmak, gerektiğinde ceza kararları vermek, 

 

- Zarar verici bir olay meydana geldiğinde, duruma derhal el koyarak yapılması gerekenleri 

hızla yerine getirmek olacaktır. 

 
 

31.  ÇEVRE İLE İLİŞKİLER 
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                Yüklenici işleri, çevreye rahatsızlık ve zarar vermemeye büyük dikkat gösterecek 

şekilde planlamak ve yürütmekten sorumludur. Bunu yaparken, alınması gereken her türlü 

önlemin masrafları ve doğabilecek zararların karşılanması yükleniciye aittir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B) 



 

 

 

11 

 

 

ELEKTRİK, AYDINLATMA, KAMERA 
GÜVENLİK İŞLERİ ŞARTNAME 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0- GENEL ŞARTNAME 
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1.1- GENEL ŞARTLAR 

 

A) Ilgili inşaatta yapılması istenen elektrik tesisatı işleriyle ilgili olarak İnşaat’a ait Genel 

Şartname ve Teklif Dökümanları ile birlikte dikkat edilmesi gereken hususlar bu 

bölümde açıklanmaktadır.  

 

B) Sözleşme ekleri; 

 1- Projeler 

 2- Özel teknik şartname 

 3- Birim fiat ve tarifleri listesi  

 4- Keşif  özeti 

 5- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi 

 6- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiat ve Tarifleri 

 7- TEDAŞ’a ait Yönetmelikler  ;  Birim fiat ve tarifleri tarifleri 

          8. Türkiye Yangın yönetmeliği. 

 

C) Yüklenici tesisatta kullanacağı malzemelerin numunelerinden meydana gelmiş 

malzeme numune tablosunu tetkik ve onaylanmak üzere kontrolluğa verecektir.  

 Numune tablosunda gösterilmesi mümkün olmayan malzemelerden katalog, resim 

ve açıklama yazıları üç kopya olarak kontrolluğa verilecektir.  

 İmali gereken bütün teçhizatın şartname ve projede belirtilen özellik ve detayına göre 

hazırlanacak imalat resimleri onaya verilecektir.  

 Yüklenici, numune tablosu, katalog, imalat resimlerinin onayından sonra malzeme 

teminine girebilecektir.  

 

D) Tesisatta kullanılacak malzemeler - şartnamede belirtilen markalardan seçilecektir. 

Değişiklik ancak kontrol teşkilatının onayı ile yapılacaktır.  

 

E) Yapılacak tesisatın sorumluluğu teklif sahibine aittir. Teklif sahibi yapmış olduğu 

tesisatın kabulünü TEDAŞ ve TÜRK TELEKOM nezdinde yaptıracak, şebeke 

bağlantılarını temin edecektir.  

1.2- BAŞKALARI TARAFINDAN SAĞLANACAK HİZMETLER  

A) Motorların montajı, motor kontrol cihazları   (Mekanik Şartname) 
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B) Isıtma - havalandırma - klima sistemlerinin “Bina Otomasyon Sistemi”ne bağlanması 

(Mekanik Şartname) 

 

C) asansörler, diesel generatör grubu, kesintisiz güç kaynağı, yangın ihbar sistemine 

ait yazılım ve merkezi ünite (Kart-panel gibi), merkezi güvenlik sistemine ait merkezi 

üniteler 

 

D) Elektrik müteahhidi başkaları tarafından tanımlanacak işlerle ilgili tüm kabloları 

teknik şartnamelerinde belirlenen özelliklerde temin edecek, kablajını 

yapacak,uzman firmaların süpervizörlüğü altında kablo bağlantılarını yapacak; ilgili 

firmaların sistemlerini devreye almalarında yaptığı işlerden sorumlu olacaktır.  

 

1.3- SORTİ TARİFLERİ  

A) Proje ve Birim Fiatlarda görülen sortilerin değerlendirilmesi ekli tariflere göre 

yapılacaktır.  

 

1.4- PROJELER  

 Teklif dosyası ekinde görülen projeler, yükleniciye tesisi düşünülen sistemler 

hakkında bilgi vermek içindir.  

 

1.5- STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER  

A) Bütün malzeme ve teçhizat ile tesisat aşağıda belirtilen standart ve yönetmeliklere 

uygun olacaktır.  

 

 . TSE 

   Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi 

 . TEDAŞ’a ait yönetmelikler 

 . Türk Telekom yönetmelikleri 

 

 Türk standartlarında bulunmayan malzemeler için aşağıdakilere uygunluk 

aranılacaktır.  
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 . IEC 

 . VDE 

 . BS 

 . NFPA 

 . NEMa 

         . CE  

 

1.6- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU  

 Yüklenici firma yapacağı işin kusursuz olmasından ve tüm elektrik tesisatının 

mükemmel fonksiyon görür durumda çalışmasından sorumludur. 

 

 Bu nedenle Yüklenici yapılacak işin EHLİ SIFATIYLA kendisine teslim edilen projeyi 

ve diğer ihale evrakını inceleyerek, yapıya ait diğer projeler ile (Mimari, statik, 

mekanik, makina montaj resimlerini) karşılaştırarak, gerekirse işsahibi ve proje 

müellifleri ile görüşecek ve tesisatın mükemmel bir şekilde çalışacağından emin 

olacaktır.  

 

1.7- KOORDİNASYON   

 Yüklenici inşaata paralel olarak elektrik tesisat işleri başlamadan önce ve sonra 

devamlı olarak inşaat, elektrik, mekanik ve makina montaj işleri ile koordinasyona 

dikkat edecek ve kontrolluğa işin nasıl yapılacağını yazılı olarak verecek, gecikme 

olmaması için engelleri önceden bir yazı ile bildirecektir.  

 

 Beton dökülmeden önce kalıplarda tesisat için bırakılan delikleri, çelik 

konstrüksiyonda boru ve kanal geçişleri için öngörülen boşlukları, makina kaideleri ile 

boruların vb. sistemlerin çatı üstünde çatı izolasyonunu tahrip etmeden döşenmesine 

imkan tanıyacak beton ayakların, dış hava panjurları ile makinaların mahallerine 

girebilmesi için gerekli boşluk yada kapıların bırakılıp bırakılmadığını zamanında ve 

gereğine göre kontrol ederek ve uygun olmayan bir durum tespit ettiği takdirde bu 

durumu iş sahibine ve ilgili işin Yüklenici grubuna bir yazı ile bildirecektir.  

1.8- PROJEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI  

 Yüklenici, nedeni ne olursa olsun projede kendiliğinden hiçbir değişiklik  yapmayacak, 

zorunlu değişiklikler için dahi iş sahibinin onayını alacaktır.  
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1.9- MALZEME SEÇİMİ VE KATALOGLARI  

A) Yüklenici, ihale kapsamındaki malzemeler için fiyat verirken; şartnamede belirtilen 

marka haricinde başka bir marka ile karşı teklif vermeyecektir.Farklı marka ve tipler 

için fiyat teklifi verilmişse işveren bu teklifi dikkate almayacaktır  

B) A maddesinde bahsi geçen kurala rağmen müteahhit şartnamede makro b ir hata 

görmüş ; ya da şartnamede belirtilenden çok üstün nitelikli ,ekonomik ve yeni teknoloji 

ürünü bir cihaz ya da sistem önermek istiyorsa bunun için işverenin onayını 

almalı;işveren de bu duruma onay verdikten sonra diğer müteahhitlerin de benzer 

teklif verebilmeleri sağlanarak müteahhitler arası denge korunmalıdır.  

 

 Bahsi geçen bir durum için şartname dışı teklif verecek yükleniciler  teklifini verirken, 

öngörülen malzeme tiipleri veya muadili kalite ve özellikteki (kapasite, ebad, ... vb. 

nitelikler) cihazları dikkate alarak teklif verecektir.  

 

 Yüklenici; marka ve tipleri keşif listelerinde belirtilen cihazların dışında ve muadili 

olarak veya teknik açıdan daha üstün nitelikte gördüğü cihaz tiplerini esas alarak teklif 

vermek istediği  takdirde, teklif ettiği cihazın; 

 

 - İmalatçı Firma adı, adresi ve telefonlarını, 

 - Kapasite ve Mühendise hitap eden teknik spesifikasyonlarını içeren prospektüsünü, 

 - Referanslarını, 

  iş sahibine sunarak onay alacaktır.  

C) İki veya daha fazla sayıda aynı sınıftan malzeme ve ekipmanın gerekmesi halinde, 

bunların mümkün olduğunca aynı üreticinin mamulü olmasına dikkat edilecektir. 

Ör:Kontaktör siemens ise termik röle de siemens marka olmalıdır. 

 

1.10- MALZEMELERİN KORUNMASI 

 Yüklenici iş kapsamında yer alıp da kendisi tarafından, veya işsahibi tarafından 

şantiyeye intikal ettirilen malzemelerin yerine monte edilmesine ve montaj sonrası 

geçici kabule kadar geçecek zaman içinde korunması ve herhangi bir zarar 

görmemesi için gerekli bütün önlemleri, cihazların korunum talimatnamelerini ve 

şartlarını da sağlamak sureti ile almak zorundadır.  
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 Yeterince ve uygun şartlarda korunmaması nedeni ile, malzemelerde meydana 

gelebilecek her türlü deformasyonlar ve gerekirse malzemenin değiştirilmesinden 

doğacak her türlü zararlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

          İşverence temin edilen malzemelerin işveren deposundan şantiyeye nakli ve şantiye 

içindeki tüm yatay ve düşey taşımalar bedel talep edilmeksizin yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

 

1.11- MÜTEAHHİTİN TEKNİK KADROSU  

 İşin, İŞVEREN’ in belirlediği program içinde bitirilebilmesi için çok yoğun bir çalışmaya 

ve işin kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için tecrübeli bir teknik kadroya ihtiyaç vardır.  

 

 Bu ekiplere ait MÜTEAHHİT giderleri, bu işle ilgili genel giderler içinde olacağından 

herhangi ayrı bir bedel ödenmeyecek veya talep edilmeyecektir.  

 

1.12- SATIN ALINACAK MALZEMELERİN NUMUNELERİNİN TEMİNİ  

 Yüklenici tarafından temin edilecek veya imal edilecek malzemelerin siparişinden 

veya imalinden önce işsahibi talep ettiği takdirde temin veya imal edilecek 

malzemelerden numune yapılacak ve numunenin talebe uygun olarak yapıldığına dair 

işsahibinin mutabakatı alınarak siparişe veya imalata başlanacaktır.  

  Özellikle seri imalatı söz konusu olan işlerde kesinlikle numune imalat yapılacak ve 

işsahibinden yazılı onay alınacaktır.  

 Numune imalatları için yapılacak tüm masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

1.13- ŞANTİYEYE GELEN HATALI - KUSURLU İMALATLAR  

 Tesisatta kullanılacak tüm malzeme yeni ve kusursuz halde olacaktır.  

 Şantiyeye intikal edipte hatalı yada kusurlu bulunduğundan dolayı iadesi söz konusu 

olan malzemelerde imalatçı tarafından geri alınmasını  önleyecek, herhangi bir 

tahribat olmuş ise, yeni malzemenin şantiyeye intikalini temin için gerekli tüm giderler 

ile zarara uğradığından dolayı elde kalan malzeme için yapılan tüm masraflar 

Yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

 

1.14- CİHAZ ETİKETLERİ VE KODLAMA  

 Kablaj ve kanallar üzerine asılan isim etiketleri ile tanıtılacaktır. Bu etiketler projeler 

üzerindeki isimlerle aynı olacaktır. Besleme hatları için ana tablo çıkışında ve tali tablo 
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girişinde linye numaraları zamanla silinmesi mümkün olmayan etiketlerle 

belirlenecektir.Cihaz ve panolar için de projedeki kodları ile birlikte cihazı da net 

tanımlayacak etiketler yer alacaktır.   

 

1.15- DÖŞEME, TAVAN VE DUVARLARDA TESBİT İŞLERİ  

 Armatür, kanal, kablo vb. tesisat elemanlarının döşeme, tavan ve duvarlara tesbitinde 

Yüklenici, varsa projede gösterilmiş veya imalatçı kataloglarında verilmiş detaylara, 

yoksa genel teknik şartnamelere kesinlikle uyacaktır. Bu sayılanlar arasında çelişki 

olması halinde karar, işsahibi’ne ait olacaktır. Tesbit işlerinde birinci öncelik tesbit 

noktasının sağlamlığı ve kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirmesi olmakla 

birlikte, Yüklenici tesbit biçiminin çevresindeki mimari elemanlara uyumu ve tesbit 

elemanlarının düzgün, homojen ve güzel görünümlü olmasına dikkat edecektir.  

 İşsahibinin yetkili teknik elemanlarınca beğenilmeyen tesbit noktaları Yüklenici 

tarafından sökülecek ve Yüklenici’ye herhangi bir bedel ödenmeksizin usulüne uygun 

olarak yeniden yapılacaktır.  

 

 Yüklenici, tesbit işleri sırasında yapı elemanlarına hiçbir zarar vermeden çalışacaktır. 

Zorunlu olarak yapılması gereken kırma işleri mümkün olan en alt düzeyde tutulacak, 

gereğinden fazla kırma ve yıkma işleri yapılmışsa, bunların onarımı işsahibi tarafından 

yaptırılarak bedeli Yüklenici’nin ilk hakedişinden kesilecektir.  

 

1.16- DÖŞEME, TAVAN VE DUVARLARDA ONARIM İŞLERİ  

 Tesisat işlerinin bitirilmesinden sonra, döşeme, tavan ve duvarlarda yapılması 

gereken onarım işleri Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.Tesisat işleri devam ederken 

gerekli ve makul ölçekteki kırımlara ait tamiratlar işv eren tarafından yapılacaktır. 

1.17- TESİSATIN DENENMESİ  

 Tesisatın denenmesi Bayındırlık ve İskan Bak. Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel 

Teknik Şartnamesine göre yapılacak, ancak bazı cihazların imalatçısı tarafından 

verilmiş özel deneme şartnamesi varsa, o şartnameye de uyulacaktır.  

 Test, geçici ve kesin kabullerde yapılacak tüm ölçü ve denemelerde gerekli cihaz, 

uzman, yakıt v.b. giderler Yüklenici’ye aittir.  

          Ölçüm sonucunda elde edilen test raporları kontrollüğe iletilecektir. 
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1.18- TANITMA, İŞLETME VE BAKIM TALİMATNAMELERİ  

 Yüklenici Bayındırlık Bakanlığı Şartnamelerine uygun olarak ve iş sahibinin isteklerini 

dikkate alarak ihale kapsamındaki tüm ünitelerin kontrolluğun ve işsahibinin isteğine 

paralel olarak işletme ve bakım talimatnamelerini hazırlayacaktır. Talimatnameler 

aşağıda belirtilenleri kapsayacak şekilde ve ciltlenmiş olarak 4 takım halinde 

işsahibine teslim edilecektir.  

 

1. Talimatnamenin ait olduğu bölümün Zerox veya başka bir metod ile küçültülmüş 

projesi yer alacaktır (As-Build projelerinin küçültülmüşü). Proje üzerinde 

talimatnamelerin daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli numaralama ve açıklamalar 

da yer alacaktır.  

2. Sistemlerin emniyetli şekilde nasıl çalıştırılacağına dair talimatnameler yer 

alacaktır. 

 Talimatname teknisyenin rahatça anlayabileceği düzeyde tanzim edilmiş 

olacaktır. 

3. Kullanılan tüm cihazlar için aşağıdaki belgeler (işsahibine montajından önce de 

teslim edilecektir). 

 

a) Armatür montaj resimleri ve kaide resimleri 

b) Tepsi, kablo vb. bağlantı ve geçiş şekilleri 

c) Kullanma ve bakım talimatnameleri 

d) Elektrik akım şemaları 

 (Arıza anında bakımının rahatça yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde 

tanzim edilmiş olacak) 

e) Cihazın kapasite tabloları : 

- Verebildiği kapasite 

- Çalışma şartları 

- Elektrik bağlantı ve güç değerleri ... vb. 

f) Cihazın dolu ve boş ağırlıkları 

g) Arıza ve Bakım talimatnameleri ve müracaat adres ve telefonları 

h) Garanti belgeleri 

ı) Yedek parça listesi ve tarifleri 
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j) Lüzumlu yağlama malzemeleri ve talimatları 

 

Not: Tanıtma, işletme ve bakım talimatnamelerinin hazırlanması ve 

çoğaltılması için gerekli tüm masraflar Yüklenici tarafından karşılanacakıtr.  

 

1.19- AS-BUILD PROJELERİ  

 Yüklenici geçici kabulden önce As-Build (Yapıldığı gibi) projelerini (Proje müelliflerinin 

de antetlerde ismini muhafaza ederek) tanzim edip, kontrolluğa onaylatacak 2 takım 

ozalit kopya ve 2 takım CD olarak iş sahibine teslim edecektir. 

 

 İşletme ve bakım talimatnamelerinde sistemi tanımlarken gerek planlar üstünde 

gerekse şemalar üstünde gerekecek tüm numaralamalar As-Build projeleri üstünde 

yer alacaktır.  

 

 Not: As-Build projelerinin hazırlanması ve çoğaltılması için gerekli tüm masraflar 

Yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

 

1.20- İTHAL MALZEMELER  

 Bu işle ilgili dış kaynaklı malzemeler, ya işveren tarafından ithal edilerek şantiyede 

müteahhide teslim edilecek yada Yüklenici iş sahibinin teşvik imkanlarından istifade 

ederek kendisi ithal edecektir. Her iki halde de bu malzemelerin, şantiyede uygun 

şekilde depolanması muhafazası, yerine montajı ve testlerinin ve ayarlarının yapılarak 

işletmeye alınması, tüm yatay ve düşey taşımalar müteahhidin sorumluluğunda 

olacaktır.  

 

 

 

 

 

2.1- ALÇAK GERİLİM PANOLARI  

 

A) GENEL  
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B) 1- A.G. panoları ilgili yönetmeliklere uygun ve IEC 529’da tanımlanan koruma 

derecesine sahip olacaktır. 

 

2- Panolar; baralar, şalterler, sigortalar, ölçü aletleri ve her türlü bağlantı ve kontrol 

elemanını içerecektir.  

 

3- Panolar yanyana ve arka arkaya monte edilmeye uygun olmalıdır. 

 

4- Panoların önü kilitlenebilir kapakla kapatılacak ve bütün kilitler tek tip anahtarla 

açılabilecektir. 

 

5- Panoların gövdeleri topraklama direnci 1 Ohm‘dan küçük olacak şekilde sistem 

topraklamasına bağlanacaktır.  

 

6- Üzerinde elektrikli cihaz bulunan kapaklar ince flexible kablo ile gövdeye 

bağlanacaktır. 

 

7- Tablo üzerinde teçhizat ve kendisi bir sistem dahilinde etiketlenecektir. 

 

8- Tabloda kullanılan klemensler devre akımını taşıyacak boyutta sağlam ve ısıya  

dayanıklı  malzemeden olmalıdır. 

 

9- Rutubetli yerlere monte edilecek tablolar lastik contalı olmalıdır. 

 

10- Her bölüm yeterli kaldırma tertibatı ile birlikte temin edilecektir.  

 

11- Bütün kablo bağlantıları, gerekli yedek pay bırakılarak yapılacaktır.  

 

12- Pano iç bağlantısında bina otomasyonuna taşınacak bilgi ve gelecek kumanda 

sinyalleri için tedbir alınacaktır.  

B) ANA TABLO (Önden Kontrollu)  

1-  50 kA’lik kısa devre akımına dayanıklı olacaktır. 
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2- Önden kontrollu ana tablo ölçüleri şöyledir : 

  Derinlik  ... : 600 mm. 

  Genişlik  ... : 800 mm. 

  Yükseklik . : 2200 mm. 

 

3- Tablo bütünüyle 15 cm. yükseklikte kaide üzerine oturtulacaktır. 

 

4- Ölçü aletleri kapalı kapak üzerine monte edilecektir. 

 

5- 160 A’den büyük sigorta ve şalter bağlantıları bara ile yapılacaktır. 

 

6- Tablolarda nötr – toprak ve faz baraları bulunacaktır. Baralar tablo boyunca devam 

edecektir. 

 

7- Ana beslemenin ikiden fazla ve büyük kesitli kablo ile yapılması halinde otomatik  

şalter  girişinde bakır bara ile bayraklar tesis edilecektir.  

 

8- Şebekeden veya yıldırım düşmesinden ileri gelecek ani gerilim yükselmelerini 

tabloya bırakmayıp kendi üzerinden toprağa akıtan üç faz girişli koruma ünitesi 

(aşırı gerilim koruma ünitesi) pano içine yerleştirilecektir.  

 

C) TALİ DAĞITIM PANOLARI   

1-  Önden Kontrollu Kuvvet Tablosu 

(a) Kazan dairesi, havalandırma ve klima merkezleri ile benzeri kuvvet 

santrallarında  motor besleme ve kumanda tablosu "Önden kontrollu ana tablo" 

yapısında  olacaktır.  

 

(b) Kuvvet tablosu pano ölçüleri : 

 Derinlik  ... : 400 mm. 

 Genişlik  .. : 700 mm. 

Yükseklik : ................................................ 2200 mm. 
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(c)  Hareketli kapak üzerinde yalnız kumanda düğmeleri ve sinyal lambaları ile ölçü 

aletleri bulunacaktır. 

 Şalter ve benzeri cihazlar montaj sacı üzerine monte edilecektir. 

 

(d) İç bağlantılar devre akımına uygun kesitte fleksibl tipi kablo ile yapılacaktır. 

  Kablolara muntazam forma verilecek ve plastik kablo kanalları 

kullanılacaktır. 

  Kablo uçlarına pabuç ve numara takılacaktır. 

 

(e) Kumanda ve pano bağlantı şeması hizmet vereceği cihazın çalışması dikkate 

alınarak mekanik tesisat taşeronu tarafından temin edilecektir. 

 

2-  Işık ve Priz Tablosu  

(a) Tablo boyutları monte edilecek techizata göre tayin edilecektir. Ayrıca tabloda 

bir miktar  boş yer bırakılacaktır.  

 

(b) 1.5 mm kalınlığında Saç gövde içinde cihazları taşıyan şase veya köprü ile, 

üzerinde sigorta ve  kumanda  techizatı için delik bulunan iç kapak bulunacaktır. 

 

(c) Besleme ve linye hatları sıra klemensler vasıtasıyla tabloya tesbit edilecektir.  

 

(d) Tabloya monte edilen cihazlar arasında kafi açıklık olmalı veya izole 

malzemeden (Pertinaks) perde bulunmalıdır. 

 

(e) Tablolar sıva altı veya sıva üstü montaj için yapılacaktır. 

 

(f) Tabloların montaj şekline göre giriş ve çıkışlar için gövde üzerinde delik veya 

pencere bulunacaktır. Sıva üstü montajda bu deliklere rakor takılacaktır. 

 

(g) Tablo kapağında gerektiğinde gerilim olup olmadığını gösteren sinyal lambaları  

bulunacaktır.   
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(h) Dizel generatör ve şebekeden beslenen tabloların yanyana monte edilmesi                             

 gerektiğinde  her iki tablo da yükseklik ve derinlik aynı boyutta imal 

edilecektir.  

 

(ı) Tablodan kumanda edilen devrelere ait şalterler tablonun bir bölümünde                               

 toplanacaktır.  Bu bölüme kapak açılmadan müdahale edilebilmelidir.  

 

 

D) BARALAR : 

1- Alçak gerilim tablolarında bakır bara kullanılacaktır. Baralar %99.9 saflıkta 

dikdörtgen kesitli olmalıdır.  

 

2- Baralar kısa devre akımlarının dinamik etkilerine göre hesaplanmış olmalıdır.  

 

3- Ek yerleri temas direncine meydana vermeyecek mükemmellikte olmalıdır. Bütün 

baralar imalattan sonra norm renklere boyanacaktır.  

 

2.2- PANO CİHAZLARI  

 

A)  ŞALTERLER 

1-  Otomatik Şalter (Kompakt Şalter) 

(a) IEC 60947’ye uygun olacaktır. 

 

(b) Her fazında ani tesirli manyetik kısa devre rölesi ile termik aşırı akım rölesi 

bulunacaktır. 

 

 (c) Şalterlerin elektrik kesildiğinde devreden çıkması istenirse ilave düşük gerilim 

rölesi takılacaktır. 

 

(b) Şalterlerin kesme güçleri en az; devre kısa devre akımını kesebilecek güçte  

olmalıdır.  

 

 (e) Şalterler sağlam bir karkas üzerine monte edilmelidir. 
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 (f) Şalterlerin akım taşıyan kısımları ile bilhassa kontakları gümüş kaplamalı                                       

 olacaktır.  

 

 (g) Ayrıca yeteri kadar yardımcı kontak ile söndürme hücreleri bulunacaktır. 

 

 (h) Şalterlerin mekanik ömürleri anma akımlarına göre en üst değerlerde olacaktır. 

 

2-  Motorlu Şalter  

(a) Otomatik şalter niteliklerinde olacaktır.  

 

 (b) Şalterlerin açılıp kapanması küçük bir motor veya magnetik bobin vasıtasıyla 

olacaktır.  

 Şalter elektrik kesilmelerinde devreden çıkmalı, elektrik tekrar geldiğinde                                         

 otomatik  olarak  eski durumuna gelmelidir. 

 

 (c) Şalterlere uzaktan kumanda mümkün olacaktır.                                                                     

   

3- Pako Şalter 

(a) Bu şalterler elle açılıp kapanan ve çabuk açan cinsten olacaktır.                                       

 

 (b) Şalterler genel olarak tali dağıtım tablolarına monte edilmektedir.  

 

 (c) Pako şalterler tablo üstüne veya tablo arkasına monte edilecek tipte olmalıdır.                  

 

 (d) Şalterlerin ön plakası üzerinde etiket yeri bulunacaktır.        

 

4-  Kontaktörler 

(a) Kontaktörler, monofaze ve trifaze devrelerin kontrolunu sağlayacaktır. 

 

(b) EN 61.095 ve IEC 1095’e uygun imal edilmiş olacaklardır. 

 

(c) Devamlı olarak nominal akımlarına dayanabilmeli ve bu akımı rahatça açıp 

kapayabilmelidir. 
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(d) Kontaktörler sessiz çalışmalı – titreşim yapmamalıdır. 

 

(e) Termik ve zaman rölesi gibi yardımcı donanımlar eklendiğinde aynı nitelikte 

çalışmalıdırlar. 

 

(f) Kontaktör seçiminde AC 3 sınıfı akım değerleri esas alınacaktır. 

 

 

5- Kaçak Akım Koruma Şalteri : 

(a) EN 61009 standardında imal edilmiş, dış etkenlere karşı korunmuş, kısa devre 

dayanımı 10 kA olmalıdır.  

 

(b) Dolaylı temasa karşı duyarlılık 300 mA – direk temasa karşı duyarlılık 30 mA 

olmalıdır. 

 

(c) Ani açma yapabilmelidir. 

 

(d) 2-3-4 kutuplu 10-125 A. arası anma akımlı olacaktır. 

 

(e) Devre kesicilerle aynı raya monte edilebilmelidir. 

 

(f) Akım kapasitesi koruyacağı devreye uygun olmalıdır. 

 

6-  Aşırı Akım Koruma Rölesi 

(a) Röle, şebekeden veya yıldırım düşmesinden ileri gelecek ani gerilim 

yükselmelerini kendi üzerinden toprağa akıtarak kendinden sonraki devreyi 

koruyacaktır.  

 

(b) Röle üç fazlı olacaktır.  

 

(c) Röle ana pano üzerine yerleştirilecek ve bağlantılar 50 mm2 NYA iletkenle 

yapılacaktır.  
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B) SİGORTALAR 

1-  Bıçaklı Sigortalar 

(a) Sigortalar TS-EN 60269’a göre imal edilmiş olmalıdır. 

 

 (b) 300 A’den büyük sigortalar aşırı akıma karşı gecikmeli, kısa devre akımına 

dayanıklı ani açmalı olmalıdır. 

  

2-  Anahtarlı Otomatik Sigorta 

(a) Sigortalar TS-EN 60898’e göre imal edilmiş olmalıdır.  

 

(b) Kısa devre kesme kapasitesi 10 kA olacaktır. 

 

(c) Açma eğrileri B veya C tipi olarak seçilecektir. 

(B tipi nominal akımın 3.5 – 5 katında; C tipi nominal akımın 5-10 katı arasında 

magnetik röleyi çalıştırarak devreyi açar) 

 

 

C) DARBE AKIM ANAHTARLARI 

1- Darbe akım anahtarları uzaktan devre kontrolu yapılması için kullanılacaktır. 

 

2- Ön yüzündeki mandal ile manuel kontrol yapılabilmelidir.  

 

3- Kontrol gerilimi 220 V AC olmalıdır. 

 

4- Sessiz ve titreşimsiz çalışmalıdır. 

 

 

D)  ÖLÇÜ ALETLERİ  

1- Enerji Analizörü : 

(a) Analizörler tek faz ve 3 faz A.G. ölçümleri yapabilmelidir. 

 

(b) Cihazda bulunması gereken ölçümler ; 

 Gerilim – Akım – Cos - Aktif Güç – Reaktif Güç – Frekans – Sıcaklık 
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(c) Analizör üzerinde gerektiğinde bilgilerin bilgisayara aktarılabilmesi için RS 485 

haberleşme çıkışı olmalıdır. 

 

(d) Analizör 96x96x60 mm. ölçülerinde pano tipi olmalıdır.  

 

(e) Ayar değerleri enerji kesilmelerinde hafızada kalmalıdır.  

 

(f) Cihazın çalışma sıcaklığı -5oC ile +55oC arasında olmalıdır. 

 

2- Elektronik Aktif – Reaktif Enerji Sayacı : 

(a) Elektronik sayaç üç fazlı 4 telli elektronik tipte olacaktır. 

 

(b) Cihaz alçak gerilim çıkışlarında aktif, reaktif enerjiyi birlikte ölçecek yetenekte 

olacaktır.  Ayrıca cihaz zamana bağlı olarak farklı tarife gruplarına göre enerji 

tüketimini de ölçebilmelidir.  

 

(c) Sayaç aydınlatmalı likit kristal ekranlı olacak ve ölçülen parametreler kolayca 

okunabilecektir.  

 

(d) Cihaz kalibre edilebilmeli ve üzerindeki optik port vasıtasıyla bilgiler 

bilgisayar ortamına aktarılabilmelidir. Ayrıca elektrik kesintilerinde bilgileri 

saklayabilmelidir.  

 

(e) Cihazın ölçme sınıfı C1.1 ve çalışma sıcaklığı -20oC ile +55 oC arasında 

olmalıdır.  

 

2.3- DAĞITIM ELEMANLARI  

 

A) KLEMENSLER 

1-  Sıra Klemensler 

(a) Sıra klemensler özel bir raya geçirilip yanyana sıralanan tipte olacak ve 

sıranın iki başında tespit plakaları bulunacaktır.  
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(b) Klemense gelen iletkenler sıkılırken sıkma vidası, iletkene basmayacak ve 

iletken hareketli plak vasıtasıyla sıkılacaktır.  

 

(c) Klemensin gövdesi yanmaz ve erimez cins sentetik malzemeden yapılacaktır.  

 

(d) Klemens ait olduğu kesitte iletkeni rahatlıkla alacak boyutta olmalıdır.  

 

(e) Klemensin iletkene temas eden metal kısımları gümüş veya kadmiyum kaplı 

olacaktır.  

 

(g) Klemens şöntleri orjinal üst köprü ile yapılacaktır.  

(h) Buat klemensleri geçmeli tipte Vago ya da benzeri klemensler olacaktır. 

 

 

B)   ANAHTAR - PRİZ - DUYLAR 

1-  Anahtar ve Prizler : 

(a) Anahtar ve prizler IEC ve EN standartlarına uygun olacaktır. 

 

(b) Tesisatta değişik tiplerde anahtar ve prizler kullanılacaktır.  

 

(c) Prizlerin anma akımları 16 A  anahtarların ise 10 A. ve kontakları gümüş kaplı 

olacaktır.  

 

(d) Kesintisiz güç kaynağından beslenen topraklı priz ve fişleri diğer prizlerden 

farklı olacaktır.  

 

(e) Yanyana gelen anahtar ve prizler tek kaide ve çerçeve üstüne monte 

edilecektir.Ancak fazla sayıda anahtar ve priz yanyana gelmişse ikili ve üçlü 

çerçevelere montaj yapılacak,daha fazla sayıda grup yapılmayacaktır. 

 

2-  Buton (Light Butonu) 

(a) Darbe tipi komutlarda kullanılacaktır. 

 



 

 

 

29 

 

 

(b) Anma gerilimi 230 V AC – anma akımı 10 A olacaktır. 

3-  Plastik Kanal Prizleri : 

(a) Prizler; 34x100 tipi plastik kanal üzerine monte edilecek tipte olacaktır.  

 

(b) Kanalın montaj şekline (süpürgelik veya masa üstü seviyesinde) göre (iki 

farklı) eğimli veya düz tipte seçilecektir.  

 

(c) Telefon-data  prizleri 8 kontaklı   RJ 45 tipi olacaktır. 

 

(d) Pirizler topraklı olacaktır. 

 

(e) Yanyana gelen prizler (2 veya 3'lü) tek kaide ve çerçeve üstüne monte                      

 edileceklerdir.  Kaide ve çerçeve bedeli priz fiatına dahil 

edilecektir.  

 

 

2.4-  KABLO TAŞIYICILAR 

  

A) KABLO TAŞIYICILARI 

1- Genel : 

(a) Aşağıda değişik tip kablo taşıyıcıları tarif edilmiştir. Tatbikatta bunların tamamı 

veya bir kısmı kullanılacaktır. 

 

(b) Taşıyıcının tespit şekli konsol ve tij ile yapılacaktır. Her iki şekilde de 

taşıyıcının üzerine insan çıkacağı hesaba katılmalıdır.  

 

(c) Köşe(Yatay ve düşey dönüş) ve ikiye ayrılan yerlerde özel parçalar 

kullanılacaktır. 

 

(d) Kablo taşıyıcılar imalatı takiben sıcak daldırma galvaniz kaplanacaktır. 

 

(e) Taşıyıcının askı şekli ve yeri, kontrol mühendisi ile birlikte yerinde tespit 

edilecektir.  
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2-  Saç Kablo Taşıyıcıları  - Delikli Tip 

(a) Taşıyıcılar DKP saçtan bükülerek yapılacaktır.  

 

(b) Genişliği 20 cm'e kadar olanlar 1.5 mm, daha geniş olanlar ise 2 mm saçdan 

imal edilecektir.  

 

(c) Taşıyıcının kenar yüksekliği genişliğine göre değişik boyutlarda olacaktır.  

 

(d) Taşıyıcının alt kısmı 1/3 oranında delikli olacaktır. Delikler muntazam 

delinmeli ve gerekirse kabloların plastik bantlarla tesbitine imkan vermelidir.  

         (e) Kablo taşıyıcılar TS914 standardına uygun olacaktır. 

            

3-  Merdiven Tipi Saç Kablo Taşıyıcıları 

(a) Saç profil kablo taşıyıcı, iki yanındaki ana taşıyıcı profiller arasında 300 mm 

aralıkla atılan bağlantı atkı profilleri ile teşkil edilmiş  olacaktır.  

 

(b) Taşıyıcı profiller 200 mm genişliğine kadar 1.5 mm, daha geniş olanlar 2 mm 

saçdan imal edilmiş olacaktır.  

 

(c) Bu tür kablo taşıyıcıları prensip olarak düşey dağıtım yapılan yerlerde 

kullanılacaktır. 

      

B) PLASTİK (P.V.C.) PARAPET KANALI : 

1- Plastik (P.V.C.) parapet kanalı 34x100 tipinde olacaktır.   .   

2- Kanala ait; 

 * Dirsek bağlantısı (T) 

 * Yan kapaklar 

 * Dış ve iç bükey dirsek 

 * Düz açılı dirsek 

 * Kanal birleştirme kapağı 

 * Sabitleme ayağı 

 parçalar kanalla birlikte temin edilecektir.  
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3- Kanal üstüne monte edilecek prizlerde aynı sistem için imal edilmiş olmalıdır.                               

  

4- Kanallar ara bölmelerde süpürgelik hizasına konulacak ve metal bölme 

dikmelerine tespit edilecektir.  

 

5- Plastik Profil boru : 

a) Plastik borular 60x40 mm kesitinde, ve 1,5 mm kalınlıkta olacaktır.  

 

b) Borular monte edileceği yere uygun boyda olacaktır.  

 Ek yapmak gerektiğinde özel ek parçaları kullanılacaktır.  

 

c) Birden fazla borunun yanyana gitmesi halinde özel kelepçeler kullanılacaktır.  

 

2.5- KABLOLAR  

 

A) 220/380 V KABLOLAR  

1- Genel : 

(a) İletkenler bakır olacaktır.  Akım taşıma değerleri standartlarda belirtilen 

değerlerden az olmayacaktır. 

 

(b) Damar renkleri TS-HD’ye uygun olacaktır. 

 

(c) Topraklama iletkeni sarı – yeşil olacaktır. 

 

 

2- NYY (YVV) Tipi Kablolar : 

(a) TS – IEC 60502’ye uygun kablolar kullanılacaktır. 

 

(b) Plastik izolasyonlu ve her türlü harici tesirlere dayanıklı olmalıdır.  

 

(c) Bir kılıf içinde bulunan iletkenler değişik renkli veya numaralı olacaktır.  

 

(d) Kabloların kullanma gerilimi 1000 V olmalıdır.  
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3- NYM (NVV) Tipi Kablolar : 

(a) TS – 9759 ve HD 21.4’e uygun kablolar kullanılacaktır. 

 

(b) Bu kablolar dahilde sıva üstü olarak kullanılacaktır.  

 

(c) Soğuk-sıcak gibi harici tesirlere dayanıklı ve kullanma gerilimleri 500 V olmalıdır.  

 

4- NYA (H05V-U) Tipi Kablolar : 

(a) TS – 9758, HD 21.3’e uygun kablolar kullanılacaktır. 

 

(b) Bu kablolar ancak boru içinde kullanılırlar. 

 

(c) Soğuk-sıcak gibi harici tesirlere dayanıklı ve kullanma gerilimi 1000 V olacaktır.  

 

5- NYMHY (H05VV-F) Tipi Kablolar : 

(a) TS 9760’e uygun kablolar kullanılacaktır. 

 

(b) Bu kablolar tek veya çift çok damarlı ince çok telli fleksibl olup motor kumanda 

ve kontrol devreleri için kullanılacaktır.  

 

(c) Soğuk - sıcak gibi harici tesirlere dayanıklı ve kullanma gerilimi 500 V 

olacaktır.  

 

6- (N)2XH Tipi Kablolar : 

(a) VDE 0276’ya uygun özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi 

iletmeyen, halojenden arındırılmış kablolar kullanılacaktır. 

 

(b) Kullanma gerilimleri 1000 V olacaktır. 

 

(c) Tek veya çok damarlı olabilirler. 

 

(d) Yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayacaklardır.  
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(e) İzin verilen işletme sıcaklıkları 90oC olacaktır. 

7- NHMH  Tipi Kablolar : 

(a) VDE 0250-215’e uygun, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel 

sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen halojenden arındırılmış kablolar 

kullanılacaktır. 

 

(b) Kullanma gerilimleri 500 V olacaktır. 

 

(c) İzin verilen işletme sıcaklıkları 70oC olacaktır. 

 

 

8- 07ZI-U, 07ZI-R Tipi Kablolar : 

(a) TS-HD 21.3’e uygun bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, alevi iletmeyen ve 

halojenden arındırılmış kablolar kullanılacaktır. 

 

(b) Kullanma gerilimleri 750 V olacaktır. 

 

(c) İzin verilen işletme sıcaklıkları 90oC olacaktır. 

 

 

2.6- AYDINLATMA ARMATÜRLERİ  

 

A)  GENEL : 

1- İç ve dış aydınlatmada kullanılan armatürler, ekli Armatür Listesi’nde tanımlanan 

tiplere uygun olarak temin edilecektir. 

 

2- Tüm iç ve dış aydınlatma armatürleri, bulundukları ortama uygun koruma 

sınıfında (IP) seçilecektir. 

 

3- Tehlike veya herhangi bir arıza anında yapıdaki genel aydınlatma sisteminin 

devre dışı kalması durumunda belli bir süre devrede kalarak güvenlik 

aydınlatması ve/veya kaçış-çıkış aydınlatması sağlayacaktır. Sistem TS, IEC ve 

ilgili uluslararası standartlara uygun olacaktır.  
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3.1- Güvenlik Aydınlatması : 

 Acil durum anında, genel aydınlatmanın devre dışı kalması durumunda 

yapıda bulunan kişilerin güvenliğini sağlayacak şekilde yapıya göre 

tasarlanacak güvenlik aydınlatma sistemi, 

  . Sürekli devrede 

  . Acil durumda devrede 

 olacak şekilde düzenlenebilir. 

 

3.2- Kaçış / Çıkış Aydınlatması : 

 Tehlike anında binada bulunan insanların en kısa sürede ve en güvenilir 

şekilde kaçış yollarına yönlendirilmesi, kaçış yollarının ve çıkışların 

aydınlatması için düzenlenecektir.  Bütün kaçış yolları, koridor kesişmeleri, 

merdivenler çıkış kapıları ortalama 6 lux seviyesinde aydınlatılacaktır. 

Binanın boşalma süresinin sonunda (yaklaşık 1.5 saat) aydınlık şiddeti 

minimum 0.6 lux olmalıdır. 

 Harici çıkış işaretleri en az  54 lux seviyesinde bir aydınlık şiddetine sahip 

olmalıdır.  

  

B)  AYDINLATMA ARMATÜRLERİ MONTAJI : 

1- Gömme aydınlatma armatürleri monte edilecekleri asma tavana uygun montaj 

elemanlarına sahip olacaktır. Gömme armatürler tavan arasına ışık sızmayacak 

şekilde monte edilecektir. 

 

2- Aydınlatma armatürlerini taşıyıcı kanallara veya diğer uygun tavan elemanlarına 

monte etmek için gerekli olan askılar - kelepçeler ve ilave destek elemanları 

yüklenici tarafından temin edilecektir.  

 

3- Acil durumda aydınlatmayı temin eden her armatür için birimin entegre bir parçası 

olarak tam güçle 90 dakika çalışmasını sağlayacak kapasiteye sahip batarya 

bulunacaktır.  

 

4- Kaçış - çıkış armatürleri kullanılacakları yerlere göre çift veya tek yönlü 

olabilecektir.  
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2.7- BİNA İÇİ TESİSAT 

  

A)  GENEL  

1- Tesisat Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 04.11.1994 gün ve 18565 sayılı 

kararları ile yayınlanan İç Tesisat Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. 

Burada sözü geçmeyen hususlar için TSE-IEC-EN standartlar geçerli olacaktır. 

       

2- Tesisat bina girişinden başlayıp alıcılara kadar devam edecektir.  

 

3- Tesisatta kullanılacak bütün iletkenler imalat boyunda ve tek parçalı olacaktır. 

Hiç bir suretle ekli iletken kullanılmayacaktır.  

 

4- Her türlü alıcıya ait besleme ve kumanda hatlarının döşenmesi ve uçlarının 

alıcılara bağlanması elektrik yüklenicisi tarafından yapılacaktır. Ancak yüklenici 

tarafından temin edilmeyen alıcılara ait şalt şemaları malsahibi tarafından temin 

edilecektir.  

 

5- İmalat süresince diğer yüklenicilerle işbirliği yapılarak lüzumlu tedbir önceden                      

alınacaktır.  

 

6- Tesisatın yapımı için gerekli olan kanal ve delikler (duvar, döşeme ve asma 

tavanda)  elektrik yüklenicisi tarafından açılacaktır.  

 Kırılan veya açılan yerlerin tamiri başkası tarafından yapılacaktır. (Iş akışına 

göre uygun zamanda kırılması şartıyle.) 

 Asma tavan arkasında kalan tesisat sıva üstü ve PVC boru içinden  yapılacaktır.  

 

7- Tesisat boru içinden halojenden arındırılmış kablo ile yapılacaktır. 

 

8- Tüm tesisatta kullanılacak toprak hattı sarı - yeşil renkte olmalıdır.  

 

B)  SIVA ALTI TESİSATI  

1- Tesisatta yerine göre galvaniz - PVC veya halojenden arındırılmış boru 

kullanılacaktır.  
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2- Boruların ancak üç tanesi yanyana döşenebilir. Daha fazla borunun yanyana 

döşenmesi halinde aralarında 4 cm. mesafe bulunan üçlü gruplar teşkil 

edilecektir. 

 

3- Buatların aynı seviyede ve düzgün bir şekilde olmalarına dikkat edilecektir. Aksi 

takdirde çarpık, çukurda kalmış veya farklı seviyede olan buatlar masrafı elektrik  

yüklenicisine ait olmak üzere düzelttirilecektir.  

 

4- İletkenler tesisat ve sıva işleri tamamlandıktan sonra çekilecektir.  

 

5- Tesisatta kullanılan yuvarlak buatlara 4'den fazla boru girişi yapılmayacaktır.  

 Fazla sayıda girişin yapılması gereken yerlerde kare buatlar kullanılacaktır. 

Buatlar ilgili bölümde anlatılan nitelikte olmalıdır.  

 

6- Sorti çıkışlarına buat konulacak ve armatürlere geçiş bu buatlardan yapılacaktır.   

 

 

C)  SIVA ÜSTÜ TESİSATI  

1- Bu tür tesisat asma tavan olan mahallerde ve kazan dairesi gibi rutubetli yerlerde  

uygulanacaktır.  

 

2- Bütün besleme ve kumanda hatları duvarlar üzerinden veya taşıyıcı içinden                                       

döşenecektir. Her iki halde de iletkenler duvar veya taşıyıcıya kroşe ile tespit                    

edilmelidir. (35 cm ara ile)   

 

3- Kroşeler ait oldukları kabloların ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta olmalıdır.  

 

4- İkiden fazla kablonun yanyana gelmesi halinde tespit için özel ray kroşe ve ray                        

kullanılacaktır. 

 

5- Kolon hatlarının en az iki yerine kablo kesiti ve beslediği tablonun adını gösteren  

etiket asılacaktır.  
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6- Tesisat itinalı olarak yapılacak, kablolar düzgün bir şekilde ve intizamlı olarak                   

döşenecektir.  

 

D)  AYDINLATMA SORTİLERİ  

1- Sıva altı veya sıva üstü olarak yapılan aydınlatma sortilerinin yer ve nitelikleri 

projelerde  görülmektedir.  

 

2- Aydınlatma sortilerinde 1.5 mm2, halojenden arındırılmış 07ZI-U veya NHMH tipi 

iletkenler kullanılacaktır. 

 

3- Sortiler güvenlik hatlı olacaktır. Güvenlik hatları tali tablodan armatüre kadar 

devam  edecektir.  

 

4- Rutubetli yerlerde yapılan tesisat etanş malzeme ile yapılacak anahtar ve buatlar 

rakorlu olacaktır.  

 

5- Üç fazlı sortiler içinde yukarıda söylenenler geçerlidir. Bu sortilerde faz sırasının  

dengelenmesine dikkat edilmelidir.  

 

6- Tesis edilecek sortilerin tanımları birim fiatta belirtilmiştir.  

 Bütün değerlendirme bu esasa göre yapılacaktır. Keşifte sorti hatlarına linye 

hatları da  dahil edilmiş olup, birim fiyat listesinde açıklanan ölçüler dışında bir 

bedel ödenmeyecektir.  

 

7- Üç fazlı sortilerde linye hattı için 5x2.5 mm2 halojenden arındırılmış kablo  

kullanılacaktır.  

E)  PRİZ SORTİLERİ  

1- Priz sortilerinde linye ve sorti hatları en az 2.5 mm2 olmak üzere halojenden 

arındırılmış NHMH tipi kablo kullanılacaktır.  

 

2- Aynı linye üzerinde bulunan priz sortilerinin her biri keşifte normal priz sortisi 

olmak üzere kabul edilmiştir.  
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3- Etanş priz sortilerinde tesisat tamamen antigron malzemeyle yapılacak, prizlere 

ve buatlara kablo girişi rakorla olacaktır.  

 

4- Üç fazlı prizler, besleme hattı ve priz, montajlı olarak ödenecektir.  

 

F)  KUVVET TESİSATI  : 

1- Tesisat "Genel" ve "Sıva Üstü" Tesisat bölümlerinde anlatılanlara uygun olarak                    

yapılacaktır.  

 

2- Kuvvet alıcılarına ait besleme hatları halojenden arındırılmış (N)2XH tipi 

kablolarla yapılacaktır.   

 

3- Kabloların toplu halde gittikleri yerlerde kablo taşıyıcıları tesis edilecek, kablolar 

içine yeleştirilecektir.  

 

4- Yüklenici kendisi tarafından temin ve monte edilmeyen tablo ve cihazların da                     

bağlantısını yapacaktır. Bağlantı için lüzumlu şema ve teknik bilgi mal sahibi 

tarafından  temin edilecektir.  

 

5- Kablo uçlarına bağlantıdan önce şemada görülen numaralar yazılacak ve 

bağlantı sonra yapılacaktır.  

 

5- Motor besleme hatlarında 4.cü iletken mutlaka sarı-yeşil renk birlikte olmalı ve 

motor gövdesine bağlanmalıdır. 

2.8- KOMPANZASYON TESİSATI 

  

A) KONDANSATÖR PANOSU : 

1- Kondansatör panosu IEC/EN 60439-1/2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş 

olacaktır. 

 

2- Kondansatör dolabı önden kontrollu ana tablo niteliklerinde olacaktır. Dolabın 

genişlik, derinlik ve raf aralığı kondansatör boyutlarına göre belirlenecektir.  
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3- Yalnız ön kapak açılarak bağlantılara müdahale edebilmelidir.  

 

4- Pano üzerinde yeteri kadar havalandırma panjuru bulunacak ve 5 W/kVAr 

soğutmaya uygun fanlar ile donatılacaktır.  

B) KONDANSATÖRLER : 

1- Kondansatörler TSE /IEC – EN 60439-1/2 standartlarına uygun olarak imal 

edilmiş olacaktır.  

 

1- Kondansatörler kuru tip olarak imal edilmiş olacak ve patlamaya karşı aşırı 

basınç valfi içerecektir.  

 

3- Kondansatör devreden çıkarıldıktan sonra 1 dakika içinde üzerindeki gerilimi  

50 V' un  altına indiren deşarj dirençleri bulunacaktır.  

 

4- Kondansatörler kompanzasyon kontaktörlerine uygun güçlerden oluşan gruplar 

olarak teşkil edilecektir. 

 

 

C) REAKTÖRLER : 

1- Özel emaye kaplı termal, mekanik ve kimyasal özellikleri harmonik filtrasyonda 

kullanılmaya uygun bakır iletkenlerden yapılmalıdır.  

 

2- Rezonans frekansı 210 veya 215 Hz olmalıdır. 

 

3- Saturasyon akımı efektif akımı iki katından fazla olmalıdır. 

 

D)  KONTAKTÖRLER :  

1- Kontaktörler ve röleleri VDE 0660 ve TS 3629'a uygun imal edilmiş                                                   

olacaklardır.  

 

2- Geçici rejim akımlarını önleyecek nitelikte kompanzasyon kontaktörleri 

kullanılacaktır. 
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E)  REAKTİF GÜÇ RÖLESİ : 

1- Röle devreden çekilen reaktif akımın belirli değerlerinde kondansatör gruplarını  

otomatik olarak devreye alacak veya devreden çıkarıcaktır.  

 

2- Röle üzerinden kondansatörleri manuel olarak çalıştırabilme imkanı olacaktır. 

 

3- Röle her kompanzasyon grubunu 1 röle çıkışından sürebilecek kademede olacak 

ve kondansatörleri dinlendirecek şekilde değiştirerek 1-60 sn. arasında gecikmeli 

olarak devreye alacaktır. 

 

4- Röle ekranından V, A, Cos , kVAr değerlerini gösterecek ve arıza anında alarm 

verecektir. 

 

6- Röle sistem jeneratörden beslendiğinde ikinci bir hedef Cos  döngüsüne sahip 

olacaktır. 

 

2.9- TOPRAKLAMA  

  

A) GENEL  

 1- Tüm tesisat sırasıyla Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, TSE 

Standartları, ile Enerji Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası’nın 

konuyla ilgili yönetmelik ve şartnamelerine uygun olarak yapılacaktır.  

  Burada ayrıca açıklanmayan konular için yukarıda sıralanan ekler geçerli 

olacaktır.  

 

 B) SİSTEMİN TANIMI  

1- Binanın temel donatısı, projeler ve tip detaylarda gösterildiği gibi bir topraklama 

ağı oluşturacak şekilde birbirine bağlanacaktır.  

 Temel topraklamasından gelen iletkenler projelerde gözüken noktalardaki 

eşpotansiyel baralara bağlanacaktır.  
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2- Eş potansiyel baralardan gelen hatlar tabloların toprak barasına kadar devam 

edecektir. Her cihaz bir iletken ile toprak hattına bağlanacak veya tablodan hat 

çekilecektir.  

 

3- Tüm topraklama tesisatında topraklama direnci 1 ohm’dan küçük olacak şekilde 

dizayn yapılacak ve elektrod sayısı bu değere göre tespit edilecektir.  

 Eklerin elektriki direnci 0.5 m.ohm’ dan daha küçük veya temas yüzeyinin alanı 

iletken kesitinin en az iki misli olmalıdır. 

 

4- Topraklama elektrodu olarak içi çelik dışı bakır kaplama elektrodlar 

kullanılacaktır.  

 Topraklama iletkeninin bağlanabilmesi için özel kelepçe kullanılacaktır. Montajın 

tamamlanmasını takiben elektrodun iletkenle bağlantı yeri asfalt havuzu içine 

alınacaktır.  

 

5- Bina yüksekliğince devam eden ray, boru ve kanallar en az iki noktasından 

toprak iletkeni ile irtibatlandırılacaktır.  

 

7- Kablo taşıma sistemi, yukarıda açıklanan topraklama sistemine emniyetli bir 

biçimde bağlanacaktır. Bütün motor gövdeleri, uygun bir kablo ile topraklanacaktır. 

   

2.10- YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ  

  

A) Yapının bütününü kapsayacak şekilde bir yıldırımdan korunma sistemi tesis 

edilecektir.  

 Tüm tesisat TS ve IEC’ye uygun olacaktır. 

 

B) Bina çatısına konulacak yeterli koruma sahası  kapasiteli aktif paratoner çatı iletkenine 

bağlanacaktır. 

 

C) Bina çatı iletkeni iniş iletkenleri ile topraklama sistemine bağlanacaktır. 
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D) Yıldırım akımına karşı korunmak amacıyla ana pano girişlerine yıldırım akımı 

tutucuları bağlanacaktır.  

 

E) Aşırı gerilimlere karşı korumak amacıyla ana pano girişlerine ve telefon girişlerine aşırı 

gerilim tutucuları konulacaktır.  

 

2.11 TELEFON – DATA TESİSATI    

 

A) GENEL : 

1- Telefon ve veri iletişimi binadaki telefon ve data uçları için kablolamayı ve gerekli 

teçhizatı kapsamaktadır.  

 

2- Tüm aktif cihazlar 2. bodrum – 1. kat ve 6. kat’da bulunan data merkezlerinde  yer 

alacaktır. Bu merkezlere binadaki ana merkezlerden telefon ve data bağlantıları 

yapılacaktır. 

 

3- Telefon ve data sistemleri gelecekte söz konusu olabilecek yeni teknolojilere veya 

genişlemelere - yeni uygulama ihtiyaçlarına açık (örn. video uygulamaları) 

olmalıdır.  

 

4- Bütün kablo rafları - cihaz kabinleri ve cihazlar topraklanmalıdır.  

 

5- Telefon ve veri iletişimi için ayrı ayrı kablolama yapılacaktır.  

 

 

B) KABLOLAMA : 

1- Bina içinde telefon ve data iletişimi için çekilecek kablo ISO/IEC 11801 

standartlarına göre min. Kategori 6 özelliklerini sağlamalıdır. (UTP Kablo) 

 

2- Kullanılacak kablolar renk kodlu olmalıdır.  

 

3- Ana dağıtım merkezi ile patch paneller arasındaki uzaklığın 80 m’yi geçmesi 

durumunda fiber-optik kablo kullanılacaktır.  
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4- Tüm fiber optik kablolar multimode fiber ve 600 Mhz bant genişliğinde olmalıdır.  

 

5- Tesisat aynı mahaldeki elektrik tesisatının cinsine göre sıva altı veya sıva üstü 

olacaktır. 

 

 

C) PRİZLER : 

1- Telefon ve data prizleri RJ 45-ISO 8877 standardına uygun min. Kategori 6 olmalıdır.  

 

2.12- YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ  

 

 

A) GENEL 

 1- Yangın algılama ve uyarı sistemi algılama ve uyarı elemanlarını ve bunlarla ilgili 

kablolamayı kapsamaktadır. 

 

 2- Sistemde her elemana bir adres verilecek ve böylelikle yangın ikazı durumunda 

olay panelin göstergesinden kolaylıkla anlaşılabilecektir. 

 

B) TEKNİK ÖZELLİKLER  

 1- Analog Adreslenebilir Dedektörler : 

  Sistemde kullanılacak tüm dedektörler analog adreslenebilir tipte olacaktır.  

 

  (a) Fotoelektrik Duman Dedektörü : 

   Duman yoğunluğunu fotoelektrik prensibine göre ölçen fotoelektrik duman 

dedektörü, kontrol paneline duman yoğunluğu seviyesini gösteren bilgi 

gönderecektir.  

 

   Dedektörler tavana monte edilen altlık üstüne takılacaktır.  

   Dedektörün üstünde, kontrol paneli ile devamlı olarak haberleştiğini gösteren 

led bulunacaktır.  

 

   Dedektörün karakteristiği  
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   Çalışma gerilimi ................ : 15 - 28 V DC 

   Sükunet akımı .................. :  200 mikroamper 

   Çalışma sıcaklığı .............. : 0 oC  -  49 oC 

   Koruma alanı .................... : 80 - 100 m2 

 

  (b) Termik Elemanlı Fotoelektrik Duman Dedektörü : 

   Yapısal olarak fotoelektrik duman dedektörü ile aynıdır. Fotoelektrik duman 

dedektörünün sahip olduğu tüm özelliklere ek olarak, termik elemanı ile çevre 

ısısını ölçerek bu bilgileri de kontrol paneline gönderecektir.  

 

   Dedektörün karakteristiği  

   Çalışma gerilimi ................ : 15 - 28 V DC 

   Sükunet akımı .................. :  200 mikroamper 

   Çalışma sıcaklığı .............. : 0 oC  -  49 oC 

   Alarm sıcaklığı .................. : 58 oC 

   Koruma alanı .................... : 80 - 100 m2 

 

  (c) İyonizasyon Duman Dedektörü : 

   Dedektörler ortamın değerlendirilmesi için çift odacıklı olacak ve iyonizasyon 

prensibine göre çalışacaktır. Panele duman yoğunluğu seviyesini gösteren 

bilgi yollayacaktır. Dedektörler tavana monte edilen altlık üzerine takılacak ve 

dedektörün üstünde kontrol paneli ile devamlı olarak haberleştiğini gösteren 

led bulunacaktır.  

 

   Dedektörün karakteristiği  

   Çalışma gerilimi ................ : 15 - 28 V DC 

   Sükunet akımı .................. :  200 mikroamper 

   Çalışma sıcaklığı .............. : 0 oC  -  49 oC 

   Koruma alanı .................... : 80 - 100 m2 

 

  (d) Isı Termik Dedektörü : 

   Dedektör çevre ısısını elektronik, hissedici ile ölçecektir. Panele ısı ile ilgili 

bilgiyi gönderecektir. Dedektör tavana monte edilen altlık üstüne monte 
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edilecektir. Dedektörün üstünde, kontrol paneli ile devamlı olarak 

haberleştiğini gösteren led bulunacaktır.  

 

   Dedektörün karakteristiği  

   Çalışma gerilimi ................ : 15 - 28 V DC 

   Sükunet akımı .................. :  200 mikroamper 

   Çalışma sıcaklığı .............. : 0 oC  -  38 oC 

   Koruma alanı .................... : 40 - 50 m2 

   Sabit sıcaklık ayarı ........... : 57 oC 

   Artış değeri ayarlaması..... : 8,5 oC/dak. 

 

 (e) Kanal Duman Dedektörü : 

   Hava kanallarında çıkabilecek yangınları iyonizasyon sensörü, fotoelektrik 

sensörü ya da kontrol panelinden sürekli kontrol edilen analog monitörlemesi 

ile algılama yaparlar. 

 

   Kanal duman dedektörleri; fanları, vantilatörleri kontrol modülü üzerinden 

kapatabilecek, havalandırma sistemini de devre dışı bırakabilecektir.  

   Kanal duman dedektörü; kontrol panelinden otomatik olarak test edilebilmesi, 

test sonrası otomatik olarak devreye alınabilmelidir.  

 

   Çalışma gerilimi ................ : 14,5 - 28 V DC 

   Alarm akımı ...................... :  6 mA (24 V. DC’de) 

   Çalışma sıcaklığı .............. : 0oC  49oC 

 

 2- Alarm Butonu : 

  Alarm butonu üzerindeki anahtarın durumunu gösteren bilgiyi kontrol paneline 

gönderecektir.  

  Anahtarla kilitleme ve resetleme özelliklerine sahip olacak ve adreslenebilecektir.  

 

   Çalışma gerilimi ................ : 24 V DC 

   Max. loop akımı ................ :  230 mikroamper 
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 3- Monitör Modülü : 

  Monitör Modülü, adreslenemeyen dedektörler, alarm butonları, su akış yönünü 

gösteren water flow switch, vananın açık yada kapalı durumunu bildiren tamper 

switch’ leri yangın ihbar devresine (loop) adresleyerek bağlamak amacı ile 

gerektiği yerde tesis edilecektir.  

  Monitör modülü adreslenebilecek ve ayrıca kontrol panelinin kullandığı dahili bir 

tanımlama kodu içerecektir.  

  Bir led normal koşullar altında modülün normal çalışmakta ve kontrol paneli ile 

düzenli bir iletişim içinde olduğunu gösterecektir.  

 

 4- Adresli Kontrol Modülü : 

  Kontrol modülü, bir alarm esnasında ihbar sistemini harekete geçirmek ve 

kendisine bağlı alarm cihazlarını anahtarlamak amacı ile kullanılacaktır. Kontrol 

modülü aynı zamanda bir kuru kontak rölesi olarak ta kullanılabilecektir.  

  Gözle görülebilir ve duyulabilir alarmların gücü ana kontrol panelinden ayrı bir 

devreden temin edilecektir. Ayrıca kontrol modülü tespit etmek için dahili bir 

tanımlama kodu içerecektir. Bir led normal koşullar altında, modülün normal 

çalışmakta ve kontrol paneli ile düzenli bir iletişim içinde olduğunu gösterecektir.  

 

 5- İzolatör Modülü : 

  İzolatör modülü kısa devre hatası yüzünden çalışamaz hale gelen dedektör ve 

diğer modüllerin sayısını sınırlamak için bir SLC Loop’u üzerindeki kablodan 

kabloya kısa devreleri izole etmek için kullanılacaktır. Eğer kablodan kabloya bir 

kısa devre oluşursa, izolatör otomatik olarak SLC loop’unun izole edilmiş 

bölümünü yeniden bağlantılı hale getirecektir.  

  İzolatör modülü, herhangi bir adres düzenlenmesine ihtiyaç duymayacaktır. 

Ünitenin üzerinde modülün normal çalışmakta olduğunu gösteren bir led 

bulunacak ve bu led bir kısa devre tespit edilip izole edilince sürekli olarak 

yanacaktır.  

 

 6- Alarm Cihazları : 

  Alarm cihazları, yazılı - sesli ve ışıklı olarak alarm esnasında sistemde önceden 

programlanmış şekle göre çevreyi uyarmak için tesis edilecektir. Alarm cihazları 
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kademeli olarak devreye iletilerek yapının en kısa sürede ve en doğru yoldan 

boşaltılması sağlanacaktır.  

  Sesli alarm cihazları ile önceden çeşitli dillerde hazırlanmış uyarı mesajlar 

duyularak paniğe yer vermeden gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.  

  Alarm cihazlarının gücü, kontrol panelinden bağlı bulunduğu loop hattı üzerinden 

veya uzak yerlerde ayrı bir güç kaynağından sağlanır.  

 

    Çalışma gerilimi ................ : 12 - 24 V DC 

    Çalışma sıcaklığı .............. : 0oC - 49 oC 

    Alarm akımı ...................... : 30 mA 

    Ses şiddeti ........................ : 90 dB (3 metrede) 

 

 

C) KABLOLAMA   

 1- Yangın ihbar sistemi kabloları; tesisat içindeki elektriksel alanlardan, endüktif ve 

kapasitif kuplajlardan etkilenmemek için mutlaka ekranlı olacaktır. (J-H(st)H) 

 

 2- Kablo, uygun şekilde damar izolasyonuna ve dış kılıfı 105 oC’ye dayanabilecek 

şekilde seçilecektir. Çalışma gerilimi 300 V’ tur.  

 

2.13- GÜVENLİK SİSTEMLERİ  

 

A) GENEL : 

1- Güvenlik sistemi, bina içinde insanların hareketini gözleyecek ve kontrol 

edecektir. Güvenlik sistemi ayrıca bina içinde izinsiz hareketleri izleyecek ve 

herhangi bir olay anında alarm verecektir.  

 

2- Güvenlik sistemi kapalı devre TV sistemini içermektedir.  

 

3- Yeni bölüme hizmet edecek sistem mevcut merkeze bağlanacaktır. 

  

 

B) KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ (CCTV) 
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1- Genel : 

(a) Kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) planlarda gösterildiği şekilde, 

alanların sürekli gözetimini sağlamak üzere temin edilecektir. Bu sistem genel 

olarak aşağıdaki alanların gözetimini kapsayacaktır.  

 

 . Asansör lobileri 

 . Giriş - çıkış alanları 

 . Belirlenmiş merdiven ve geçitler 

 

 (b) Kapalı devre televizyon sistemi acil bir durumda çabuk ve etkili bir kullanımı 

sağlayacak şekilde azami işletme kolaylığı özelliğine sahip olacaktır.  

 

2- Kodlar ve Standartlar : 

(a) Teklif edilen kapalı devre televizyon sistemi ekipmanları DIN - BS - UL gibi 

standartlara uygun olacaktır.  

 

(b) Kapalı devre televizyon sistemi için sağlanacak olan güç sistemi 220 V - tek 

faz - 50 Hz olacaktır.  

 

3- Kameralar : 

(a) Kameralar 1/3” formatında CCD dijital olacaklardır. Bu kameralar teknik 

özelliklerinden de anlaşılabileceği gibi çok düşük aydınlatma seviyelerinde 

dahi yüksek performans ile çalışabilmelidir.  

 

(b) Kameralar ile kontrol merkezi arasındaki sinyal ve güç iletişimi iki farklı kablo 

ile yapılmalıdır.  

 

(c) Kameralar bulundukları yere göre sabit veya hareketli tipte olacaklardır.  

 

(d) Kameraların özellikleri ; 

  Sensör tipi CCD 

  Aktif resim elemanları Yatay 500 

   Düşey 582 



 

 

 

49 

 

 

  Minimum aydınlık seviyesi 0.3 Lux 

  Sinyal/gürültü oranı min. 45 dB 

  Yatay çözünürlük 380 satır 

  Video çıkışı 1.0 V p.p  - 75 ohm 

  Lens montajı Standart C/CB 

  Çalışma gerilimi 250 V   50 Hz 

 

(e) Hareketli kameralarda pan-tilt ünitesinin açısal hareketi aşağıdaki gibi 

olacaktır.  

 

  Yatay hareket : 20o ila 340o 

  Dikey hareket : Yukarı 45o - Aşağı 45o 

 

4- Montaj : 

(a) Bütün kameralar çizimlerde gösterilen yaklaşık yerlere monte edilecektir. 

Kesin yerler sistem mühendisi ile koordinasyon içinde, istenen alanın en iyi 

görüntüsünün alınabileceği şekilde belirlenecektir.  

 

 (b) Bütün destekler, muhafazalar v.s. imalatçının tavsiyelerine uygun olarak 

monte edilecek ve bağlanacaktır.  

 

 (c) Pan-tilt ve zoom için kameralar bir sürücü birime ihtiyaç duymaktadır. Bu birim 

kameraya çok yakın bir yere görünmeyecek şekilde yerleştirilecektir.  

2.14- TV YAYIN SİSTEMİ  

 

A) GENEL 

1- Tesis edilecek sistem, uydu sistemine bağlanacaktır .  

 

2- Bina içindeki kablolu dağıtım tesisatı uluslararası standartlara uygun olarak 

kurulacaktır.  

 

3- Kullanılacak tüm cihaz ve parçaların üretiminde ISO 9000 uygunluğu 

aranılacaktır.  
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4- Anten dağıtım merkezi, besleme ünitesi ve sistemin işlemesi için gerekli 

teçhizattan ibaret olacaktır.  

 

5- Prizlerde 60 - 70 dB/uV bulunacaktır. Bu değerler bulunacak şekilde tesise hat 

kuvvetlendirici ilave edilecektir.  

 

8- Sistemde karakteristik empedansı 70 ohm olan koaksiyal kablo kullanılacaktır.  

 

 

 


