
Belediyemizin ihtiyacı olan; aşağıda cins ve miktarları yazılı malzeme ve hizmet alım iş

ihtiyaç doğrultusunda Öogrudan Temin ile yapılacaktır. Bu iş için, KDV hariç piyasa fiyat

araşırma teklifinizi belediyemize göndermenizi rica edeıiz,

Nevzat NARÇİÇEK
Fen İşleri Müdür V.

T.C.
DİYARBAKIR ili

HAZRo İLÇE BELEDİ\,E BAŞKANLIĞI
(Fen İşleri Müdürlüğü)

Konu : Teklif Mektubu

sn

yukarıda belirtilen ve idarenizce satın alınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,

özellikleri, miktarı ve diğer şartlarını okudum. KDV Hariç toplam ......""""""""" TL'ye

vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

TEKLiF EDEN

Adı, Soyadı, Ticaret ÜnvanL lmza, Mühür

A98E§__j5ehitlikcaddesi No:5 HazrolDiYARBAKlR

E-MAII , hazrobelediVesi2l ra hotm a il.com
FAx : 0 412 671 20 02

No MALzEME ciNsi MiKTAR TUTAR Toplam Tutar

1 Donat'sız Beton

Dökümü

(c3015 cm)

M 195,3 v'

Kum Kamyon 4

3 Çimento torba 280

4 Demi( 12'lik) ton 2
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PiYASA ARAŞTIRMASI

şirketiniz tarafindan belediyemizce aşağıda yazılı olan malzeme ve hizmet alım işi bedeli için

4734 S;;ii ii";; ihuüe Kununun 22.maddisine ğore Dogrudan Temin Usulü ile satın alınacakıır,

iaklaşıt Maliyetimizde kullaııılmak üzere bu işe ait fiyat teklifinizi Hazro Belediye Başkanhğına

vermenizi rica ederim. ...10612020

Nevzat NARÇİÇEK
Fen İşleri. Müd. V.

Salih ARLI
Memur

Gülay GÜLER
Mühendis

No MALZEME
CiNSi

BIRIM MİKTAR TUTAR Toplam
Tutar

1 Donat' sız
Beton Dökümü

( C30 15 cm)

M i9s.: ıı'

1 Kum Kamvon 4

2 Çimento torba 280

3 Demir(12'lik) ton 2

Genel
Toplam

FiRMAADI
KAŞE_ iMZA
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DADAŞ YOL ÇALİŞMASİ

128
127

129 
,l30

132
131

133134

3

İi42
143 1

144

145ıqa

139 135
138

139
40

n

c,l6ef.a
'ıl:*/ l,nlrlrl



ı

nı
l

I

ı

ı

LE

,nfl
ııUJ11 llnfnıı

ıçfi6ı

E

'l 
l l"l ı

JoS

J



r
ıİ

ı
i

I

4.
16,

5

ü

l

$-

Flitlii

İ

,!l

F



l

erl

s..
İ*,

GiıldJ

\;T"

,.l



a

l,

cvlfb,Ml"r^/,
t/i"

cdvdAb" Fq
İ. so.

§l (atdtr Edn Biçiİ
- Boya

rtr

(in
&d

l

I

ı

"ı."
ı

ı.l

,t

(

ı
l

ı |.. l
t .t



,l^p"fu
[r,tıfı

.,



,lDı

ır. 1., ,idit
]],. ,,] ..i İ |,i

Iimii
ğql 

.

]

İ



T.c

HAzRo BELEDiYEsi

FEN iŞLERi MÜDÜRLüĞ['

DADAŞ MAHALLESi MENFEZ KÖPRÜ YAP|Mİ

Konu: Hazro ilÇesi Dadaş Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar|n kendi imkanları neticesinde
yaptlklar| menfez yapım işi imkanları olmadĞlnda iş tamamla namamlştlr. Belediyemizce gerekli
teknik incelemeler sonucunda 23 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde olan menfez yaplm işi için
gerek iş kalemleri listede gösterilmiştir.

BiRiM CETVEt

No clNs M iKTAR BlRlM
1 KUM 4 KAMYoN
2 çiMENTo 280 ToRBA
3 DEMiR(12,LiK) 2 ToN

Gülay GÜLER

inşaat Mühendisi

I
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Beton Yol YapIlacak Yoılar Alanl

Beton Yol YaPllacak Yollar Alanl Alan M2

1, Dadaş Mahallesi 1.3O1 m2
HAzRo iLçEsi DADAŞ MAHALLEsi YoL çALlŞMAst

YAKLAşlK MALiYET

No MALzEME ciNsi BiRiM M iKTAR

I Donat' slz Beton

Dökümü

( c30 15 cm)

M3 195.3 M3

I 
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kullanılmasında, beton konusunda eğitilmiş ve tecrübe sahibi olmuş personelden ve uygun
cihazla rdan yara rlanılmalıdır.

Betonunun Taş|nmasl:

Beton, karışım yerinden döküm yerine ne çeşit taşıma aracı ile taşınırsa taşınsın, su-çimento oranı,
Çökme değeri, hava muhtevası gibi özelliklerde taşıma s|rasında değişme olmamalı ve ayrışmamalıdır.
Ayrışma, taş|ma yolu üzerinde sars|nt| ve/veya darbe oluşturacak engebelerin yok edilmesı ile
önlenebilir. Beton 1saatten daha fazla transmikserde kalmayacak ve bu süreçte tran5mikser kazanı
toplam dönüş h|zı en fazla 3oo dönüş olacaktır. Taşıma sırasında ve şantiyede betonu etkileyecek
gecikmeler kesinlikle kabul ediImeyecek ve kontrolün döküm izni vermediği betonlar şantiyeden
uza klaştlrllacaktlr

Beton Dökümü:

Betonun döküleceği yerler her türlü harç kalıntısından, toz, kir, yağ, tahta parçasından temizlenmeli
Ve rutubetine uYgun Şekilde ıslatılmalıdır. Döküm yapılmazdan önce mutlaka Kontrolün onayı alınmalı
ve dökümler kontrolün denetimi a|tında yapılmalıdır Beton, hazlr beton şantiyesinde hazırlanıp
inŞaatın bulunduğu bölgeye özel hazlr beton mikserleri iİe getiri|ecektir. Hazlr betonun şantiyede
kalıplara yerleştirilmesi kamyon üzerine monte edilmiş ve/veya sabit beton pompası ile yapı|acaktır.
Hazlr beton dökümü sırasında mutlaka vibratör kullanılacaktır. yüklenici, döküm yap||acak inşaat
alanının geniŞliğini, beton miktarlnI Ve pompa hortum (bom) uzunluğu hususunda gerekli tedbir|eri
dökümden önce almalıdIr.

Betonun slklştlrılmasl:

SlklŞtlrma Vibratörle usulüne uygun olarak yapılmalıdır. Sıkıştırma işi taze beton tabakasında d|ştan
iÇe doğrU yapılmalıdır. Sıkıştırmanın yeterlaliği, Vibratör şişesi beton içinden çekildikten sonra yüzeyin
Parlak görünüŞlü bir ıslakhkta örtülmesi ile anlaşılır. Vibratör ile sıkıştırma işi betonda segrigasyona
yol açmayacak şekilde ve kısa sürede yapılmalıdır.

Betonun Bakımı (Kür):

Yerle§tirilip slklştlrılan taze betonun içeriği ve su miktarı çimentonun hidratasyonunu
tamamlayabilmesi için yeterlidir. Ancak, bu suyun buharlaşarak kaybolması hidrasyonu güçleştirir ve
bozar, Bu nedenle su kaybını (kurumayl) önlemek ve zararsız düzeyde tutmak gerekir. Hidratasyonun
hatasız ŞekiIde tamamlanabiImesini sağlayabilmek için beton dökümünü izleyerek kür başlatllmalldlr.
Arlzaıl Ve bozuk beton yüzeyler; kırıllp döküldükten sonra, lslatlllp yüzeyleri kuruduktan hemen sonra
Kontrolün onaYl ile özel hazır tamir harcı (yüksek dayanımlı ve eiyaflı) ile sıvanacaktır. Tamir harcı
kullanımı ile tamiri uygun olmayan betonlar yüklenici taraflndan karşıllksız olarak yeniden imal
edilecektir.

fu{,r"lu"uy'



. yüklenica, çalışma sırasında iş yerine gidiş ve gelişlerde meydana gelebilecek her türlü trafik

ve iş kazasında ötürü personelin ve üçüncü şahısların görebileceği her türlü zarar ziyanın cezai
hukuki muhatabl olacaktır.

. İhale konusu olan işin yapımı sırasında çalıştırılacak, makine ve personeller yüklenici

tarafından temin edilecek, tüm giderler yükleniciye ait olacaktlr. Yüklenici işçi sağlığı ve iş
güVenliği ile ilgili her türlü tedbiri alacaktır. Bu durumun takipçisi Ve 50rumlusu yüklenici

olacaktır.
. ihale konusu iş|e ilgili olarak malzeme nakillerinden dolayı mahalle yol güzergahından

meydana gelebilecek bozulmalardan yüklenici sorumludur.
. Çal|şma sırasında her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasl mevcut tesislerde (yol , mevcut su

kanalizasyon altyapı, PTT, elektrik hatlarıve 3. Şahıslara verebilecek zararlardan vb.) meydana
gelebilecek hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktlr.

. Beton dökülecek zeminin iyileştirmesive gerekli olan bölümlere dağ malzemesi veya ariyet
malzeme serilecek sıkıştırılması belirlenen kotlara getirilmesi için gerekli olan malzemelerin
nakliyesi slklştlrllmasl Ve serilmesi yolun iş makineleri ile tesViye idare taraflnda
karşılanacaktır.

. Yüklenici tesviye yapılırken iş başında durmak zorundadır. İdare tesviye yapıldıktan sonra elle
düzeltme işi yüklenici tarafında yapılacaktır.

. Makine i|e tesviyeden sonra 15 cm kota ayarlanmasl yüklenici taraflndan yapılacak.

. Beton dökülecek mevkiye beton mikserinin yollun fiziki durumunda dolayı girmemesi gibi

durumlarda yüklenici beton metodunu her türlü masrafı kendine ait olmak şartlyla belirlemek
zorundadır.

. Ayrıca beton dökülecek zeminin hazırlandıktan sonra beton dökülmesi anında zemin yüklenici

tarafından lslatllacaktlr.
. Beton (7) yedi gün yüklenici tarafından sulanacaktır. Bahse konu yolların sulanması yüklenici

tarafından yapılacaktlr. Bu işlemler teklif edilen bedel içerinde olup yükleniciye başka
herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

. Beton yol uygulamalarında kullanılacak o|an harç beton santralin üretilen c30 hazır beton
harcı kullanılacaktı.. Yapı denetim kontrolleri taraf|nda beton santrallerinde hazırlanan
betonların Yapım işleri genel Şartnamesine uygun olarak hazırlandığlnIn tespitine yönelik
idare istediği zaman çalışma alanlnda istediği numune alabilir.

. Alınan numunelerin gene idarenin belirleyeceği herhangi bir resmi kurum ya da özel
laboratuvarlar da teste tabitutulabilir. Numuneler döküm yerinde alınacaktır. Numuneler
standartlara uygun aiınacaktır.

. Beton numunelerinin laboratuvar deneyleriyle ilgili giderleri yüklenici tarafından
karşılanacaktır.

Betonu oluşturan Malzemeler ve Karlştlrllması:

Betonu oluşturan malzemelerin kartştlrllmasl slraslnda betonun yapısı, İşlenebilme özelIiğini, dayanım
ve daYanıklılığını olumsuz yönde etkileyecek uygulamalardan kaçınılacaktır. Karıştırma donanımının

Grr6q6ıg(
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T.c

HAZRO BELEDiYESİ

FEN iŞtERi MüDüRtÜĞü

GENEL ŞARTLAR

Bs30/40 (c/30) BEToNu GENEL uYGuLAMA KRiTERLERi:

1. Kullanılacak Beton:

o Dökülen betondan yetkili özel laboratuvar tarafından beton numunesi alınması ve kırdırılması
Ve tesviye için makine ve malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

, idarenin gerekligördüğü yerlerden karot numune alınması kırılması yüklenici tarafından
yapılacaktır.

ı İha|e kapsamında Hasır Çelik yoktur. Beton donatısız dökülecektir.
, yüklenici, çalışma yapılacak kısımlarda işe başlamadan önce Hazro Belediyesi Fen işleri

Müdürlüğünün beton yol çalışmasl yaptlğlnl gösteren, ayak hariç 1x1 m tabela yaptırmak
zorundadır. Tabela yaptırmadan önce idare tarafında onaylanması gerekmektedir.

, Haz|r beton üretimi ve Şantiyeye taş.nmasl, ılgili Türk standartlarl'na tamamen uygun olarak
yapllacaktIr. Hazlr betonda kıvam değerleri, ilgili standartlarda belirtilen plastik kNam
değerini verecek şekilde ayarlanacaktır.

Yüklenici, bu işin yürütülmesi için sözleşme tarihinden itibaren en geç 5 (Beş ) iş Günü
içerisinde iş programı hazırlayarak idarenin onayına sunmak zorundadır.
Bu işten dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, sigorta primi, harç ve nakliye giderleri
yükleniciye aittir.
yüklenici, sözleşmenin akdinden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde inşaat sahaslna idarenin
uygun göreceği yerlere ve belirleyeceği ebatlar idare ismi, işin adı, ihale tarihi işe başlama ve
bitiş tarihi, yüklenici firma bilgilerini içerir tabelalar asmak zorundadır.

Tüm beton dökümleri HAzlR BEToN kuIlanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanılacak beton; Türk
Standartlarl'na uygun (TSEN 206-1 ve TS5OO), betonarme kısımlar için projesinde belirtilen dayanım
ve kalitede BS30/40 (C/30) niteliğinde olacaktır.

15 cm kalınlığında mastarlı beton dökü|mesi (m3) mastar atıldıktan sonra üzerine idarenin isteği
üzerine fırça çekilecektir.

"ü,,f".f,
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T.c

HAzRo BELEDiYEsi

FEN iştERı MüDüRLüĞÜ

TEKNİK ŞARTNAME

(BEToN YoL YAP|M işi)

KoNU:

Bu teknik şartnamede Hazro Belediyesi Kırsal Bölgelerin Muhtelif Mahallelerinde beton yol yapılması
işini kapsamaktadlr.

Tüm uygulamalar; Karayolları Teknik Şartnamesi (KTŞ), Yollar Fenni Şartnamesi (YFŞ) ve Yapım
iŞleri genel Şartnamesi ve Beton Yolla ilgili beton yol şartnamesi hükümlerince değerlendirilecektir.

Not: İhale kapsamında yapılacak işlemler,

GiilrJ
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T.c

HAZRO BELEDİYESi

FEN işLERi MüDüRLüĞü

DADAş MAHALLESi BEToN Yot ve Köpnü vıpırvı iŞi

TEKNiK şARTNAMESı


