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TEKNİK ŞARTNAME 
 
Satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ayrılmaz eki olan işbu Teknik Şartname söz konusu 
arsa üzerinde Yüklenici tarafından anahtar teslimi şeklinde yapılacak betonarme konutlarda, sosyal 
alanlarda kapalı yeraltı otoparkı, komple çevre düzenlemesi gibi işlerde kullanılacak malzemeleri, 
uygulamaları, tüm teknik, estetik detaylandırmada uyulması gereken hususları belirler. 
Bu şartnamede istenen uygulamalar genel uygulamalardır. Tüm gerekli tamamlayıcı uygulamalar, ana 
projeye göre Yüklenici tarafından planlanıp gerçekleştirilecektir. 
Müteahhit kat malikleriyle aynı daireyi yapacaktır. 
 

1. HAFRİYAT 
Yüklenici firma mimari projede ruhsattan önce arsa sahiplerinin onayını alacaktır. Daha sonra arsada 
zemin etüdü yapılacaktır. Zemin raporu çerçevesinde proje için gerekli bütün kazılar yapılacak, kazı işleri 
esnasında gerekli yerlerde zemin iyileştirmesi, istinat duvarları gibi uygulamalar yapılacaktır. 
 
 

2. TEMEL 
Temel yapımı esnasında doğacak kaymaların önüne geçilmesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. 
Zemin suyu için gerekli drenajlar yapılacak ve izolasyon yapılarak temel sudan etkilenmeyecek bir 
duruma getirilecektir.  
Toprak altında kalan perde dış duvarlar bohçalama işleri çerçevesinde su basman seviyesine kadar 
izolasyon malzemesi ile kaplanacak ve korunacaktır.  
Bina etrafında en alt temel kotunda uygun borularla drenaj yapılacak ve drenaj suyu atık yağmur suyu 
kanalına bağlanarak tahliye edilecektir.  
Malzeme olarak FIRAT PLASTİK, PİLSA Drentflex kullanılacaktır. 
 

 
3. BETON 

İnşaatta C30 TSE hazır beton kullanılacaktır. Her döküm esnasında beton numunesi alınacak, bu 
numuneler sertifikalı laboratuvarlarda test edilecektir. Test sonuçları inşaat tamamlandıktan sonra da 
bir dosya içinde saklanacak ve bina yönetimine teslim edilecektir. 

 
4. DEMİR 

Tüm projede Türk Standartlarına ve Avrupa Normlarına uygun nervürlü demir kullanılacaktır. Demirin 
şantiye sahasına gelmesinin hemen ardından Türk Standartlarının ve Yapı Denetim kurallarının ön 
gördüğü ölçüde numune alınarak test amacı ile laboratuvara gönderilecek ve çıkan sonuçlara göre 
malzemenin şantiye sahasında kullanımına izin verilecektir. Test sonuçları binanın tamamlanmasının 
ardından bir dosya içinde bina yönetimine teslim edilecektir. 
 

 
5. DIŞ CEPHE VE ÇATILAR 

Binamızın tüm dış cepheleri mimari projesine göre Taş yünü levhalar kullanılarak günün teknolojisine 
uygun olarak yapılacaktır. Binamızın cepheleri yüksek ısı, ses ve su yalıtım özelliklerine sahip olacaktır. 
Çatılarda tamir ve diğer çalışmalar için gerekli iş emniyet tertibatları kurulacaktır. Çatılar çelik 
konstrüksiyon olacaktır. Temsilciler kurulunun yazılı onayı ile cephe malzemesi seçilip ,cephe tasarlanıp 
uygulama yapılacaktır. 

 
6. BİNA GİRİŞLERİ 

Bina girişinde mimari yapıyı yansıtan bir tasarım yapılarak posta kutusu odası yapılacaktır. Bina girişinde 
zeminde doğal taş, mermer tavanda alçıpan üzerine su bazlı boya, duvar kaplaması olarak projeye uygun 
kaplama yapılacaktır. Bina giriş kapısı alüminyum profilli kapı olacaktır. Bina girişi 24 saat güvenlik 
hizmeti verilmesine uygun olarak düzenlenecektir. 
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7.  KAT HOLLERİ VE MERDİVENLER 

Binanın merdiven, sahanlık ve basamaklarında GRANİT veya Mermer malzeme kullanılacaktır. Merdiven 
korkulukları ALÜMİNYUM, PASLANMAZ malzemeden yapılacaktır. Merdiven boyunda sensörlü 
anahtarsız aydınlatma sistemi kullanılacaktır. 
Kat hollerinin zeminleri kaymaz malzeme ile kaplanacaktır. Kat giriş kapılarının dış görünüşleri kat holü 
tasarımı ile uyumlu olacaktır. 
Yangın kaçış hollerin ve merdivenlerinde duvar ve tavanlarda brüt beton üzerine boya uygulaması 
yapılacaktır. Yangın merdivenlerinde yasalarca uygulanması mecbur “yangın yönetmeliği” aynen 
uygulanacaktır. Genel kullanım için ayrılmış olan merdivenler kat holü malzemesine uygun olarak 
kaymaz suni mermer kaplanacaktır. Tüm mekanlarda süpürgelikler kullanılan malzemeye uygun olarak 
seçilecektir. Kat hollerinin tavanları alçı sıva üzeri su bazlı tavan boyası uygulaması yapılacaktır. 
Merdiven rıht yükseklikleri insan anatomisine uygun olacaktır. 
 

 

8. DUVARLAR 
Salon ve tüm odaların duvarlarına fileli alçı macun çekilecek üzerine su bazlı saten boya yapılacaktır. 
İnşaatımızın duvarlarında YTONG veya TUĞLA kullanılacaktır. ÇBS, DYO, MARSHALL, BETEK marka boya 
kullanılacaktır. Salon ve tüm diğer odalara perdelik yapılacaktır.  

 
Tüm duvar ve tavanlar en az 2 kat nefes alma özelliği olan su bazlı saten boya ile boyanacaktır. Tüm 
servis ve yangın kaçış koridorlarında sıva üzeri boya, kapalı otopark perde duvarları ve kolonları üzerinde 
brüt beton üzeri boya, depolarda sıva üzeri boya uygulaması yapılacaktır. 

 
Tüm asansör çevrelerinde, tüm servis kaçış koridorlarında sıva üzeri boya, kapalı otopark perde 
duvarları ve kolonları üzerinde brüt beton üzeri boya, depolarda sıva üzeri boya uygulaması yapılacaktır. 
 

 

9. KAPILAR 
Daire içi kapıları pvc kaplama marka model olacaktır. Kapı kolları ve menteşeleri Brescol veya Doğanlar 
marka olacaktır. 
Salon ve mutfak kapıları dekoratif camlı olacaktır. Daire giriş kapıları ahşap görünümlü veya çelik kapı 
olacak ve kale kilit sistemi kullanılacaktır. Yangın yönetmeliğinin gerektirdiği alanlarda yangına dayanıklı, 
sertifikalı, ithal panik barlı çelik kapılar kullanılacaktır. Daire giriş kapısının iç ve dış tarafı mobilya 
olacaktır. Projede belirtilen vestiyer dolabı kaplama veya lake malzemeden imal edilecektir. 
 

 
10. MUTFAK 

Mutfaklarda davlumbaz, ankastre dijital fırın ve set üstü ocak VESTEL, ARÇELİK,  veya SIEMENS marka 
olacaktır. Dolaplar özel imalat olup, lake, membran veya polimerik kapaklı olacaktır. Mutfak 
dolaplarımız fren sistemli olacaktır. Mutfaklara bulaşık makinesi gider ve elektrik sistemi alt yapısı 
hazırlanacaktır. Mutfak tezgâhları Granit veya Çim Stone malzemeden olacaktır. Mutfaklarda FRANKE 
veya TEKA marka damlalıkla çelik evye kullanılacaktır. Spiralli evye bataryası ECA, KALE veya ARTEMA 
markalarından biri olacaktır. Tezgâh ve dolap arkası ÇANAKKALE veya QUA marka seramik olacaktır. 
Duvarlar saten boya olacaktır. Günün modern cihazları göz önüne alınarak proje doğrultusunda yeterli 
sayıda priz bırakılacaktır. Mutfak için İGDAŞ yönetmeliğine uygun gaz tesisatı çekilecektir ve bu tesisat 
kombi ve ocak gözlerini destekleyecektir. 
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11. BANYO – WC 
Banyolarda 1/5 detay projeleri çizilecek ve bu detaylara uygun imalat yapılacaktır. Banyo WC ‘lerde 
duvar ve döşemeler için kullanılacak seramikler 1. SINIF QUA veya ÇANAKKALE SERAMİK ürünlerinin 
müteahhidin önereceği 3 (üç) farklı modelden biri seçilerek döşenecektir.  Banyo ve WC ‘lerde veya 
ÇANAKKALE, VİTRA, ECA seramik marka asma klozet, rezervuar ve Hilton lavabolardan seçilerek 
takılacaktır. Duş ünitesi olacaktır. Tüm armatürler VİTRA ARTEMA veya KALE markalarından biri 
olacaktır. MDF lam Gövdeli membran kapaklı banyo dolapları yapılacaktır. Banyo dolaplarımızda fren 
sistemi uygulanacaktır. Banyoda AKRİLİK KÜVET veya SERAMİK duş kullanılacaktır. Duş için kullanılan 
kabin 1. sınıf damperli cam olacaktır. Banyolarımıza çamaşır ve kurutma makinesi gider ve elektrik 
sistemi alt yapısı hazırlanacaktır. 
 

 
12. TAVAN 

Konutlarda, salon ve yatak odalarında tavanları çimento esaslı veya alçı esaslı kaba sıva yapılacak ve alçı 
esaslı saten macunla kaplanacaktır. Macun üzeri su bazlı tavan uygulaması yapılacaktır. Giriş holü ve 
koridorda asma tavan ve Led aydınlatma kullanılacaktır. Pencere önlerine kartonpiyerden perdelik 
detayı uygulanacaktır. Banyolarda asma tavan uygulanacaktır. Otopark tavanlarında ve duvarlarında 
yangın kaçış ve servis koridorlarında brüt beton üzeri boya uygulaması yapılacaktır.Tavan yüksek 
olacaktır. 
 

 

13. ZEMİN VE DÖŞEMELER 
Dairelerde parke döşemesi laminant parke uygulaması yapılacaktır.  Süpürgelikler kullanılan malzemeye 
uygun olacaktır.  VİTRA, ÇANAKKALE SERAMİK olacaktır. Mutfak, koridor, antre ve holün kaplamalarında 
kullanılacak seramikler mal sahipleri tarafından seçilecektir. Kapalı otopark alanlarında yüzey 
sertleştiricili beton kaplama yapılacak, projeye uygun otopark zemin boyası ve işaretlemeleri boya ile 
yapılacaktır. 
 

 
14. ANA GİRİŞ KAPISI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

Giriş kapısı özel olarak alüminyum şifreli olarak tasarlanacaktır. Giriş kapısı ve çevresi projeye göre özel 
olarak aydınlatılacaktır. 
 

 
 

15. PEYZAJ 
Bina çevresinde bahçe duvarı yapılacak ve duvar led sistem ile aydınlatılacaktır. Binanın dış cephesine 
de led aydınlatma yapılacaktır. Peyzaj projesine göre bahçe duvarları ve korkuluğu, ağaçlandırma ve 
çimlendirme yapılacaktır.  
Yüzeysel sular deşarj oluğu ile drene edilecektir. Yeşil alan ile kilit parke arasına bordür konulacaktır. 
Çevre düzenleme projesine uygun, bina mimarisini tamamlayan, yeteri sayıda çevre aydınlatma ve bina 
aydınlatma armatürü ile çevre aydınlatması sağlanacaktır.  
 

 
16. OTOPARK 

Binamızın otoparkları mimari projemizin ön gördüğü çalışmalar kapsamında açık ve kapalı otopark 
uygulanacaktır. Ayrıca Asansörler Otoparka inecek şekilde tasarlanacaktır. Otopark kapısı otomatik 
kumandalı ve panjurlu olacaktır. Her daireye 1 adet kumanda verilecektir. Otopark katında ve asansör 
kuyularında su girmesi ihtimaline karşı gerekli eğim ve su toplama çukuru yapılacaktır. Açık ve kapalı 
olarak her daire için 1 kapalı otopark verilecektir. 
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17. ELEKTRİK 
Projelendirme ve uygulama aşamalarında ilgili yerel ve uluslararası standartlara uygunluk esas 
alınacaktır.Elektrik tesisatlarında kullanılacak olan tüm malzemeler TSE ve CE standartlarına uygun 
olacaktır.Bina içerisinde ve cephe aydınlatmalarında düşük güçte armatürler kullanılacaktır. 
SIEMENS marka kablo ve otomatik sigorta kullanılacaktır. Dairelere yeteri kadar priz, topraklı priz 
anahtar konulacaktır. Elektrik saatleri bodrum katta elektro statik boyalı sac dolap içine takılacaktır. 
Elektrik enerjisi dairelere trifaze projesine uygun olarak verilecek ve daire içinde dengeli olarak taksim 
edilecektir. Her daire için KAÇAK AKIM RÖVELESİ kullanılacaktır. Elektrik priz ve lamba anahtarı VIKO, 
SCHINEIDER veya MAKEL marka olacaktır. Banyoda kullanılan elektrik prizleri kapaklı olacaktır.  Elektrik 
kesintisi halinde binayı besleyecek kapasitede merkezi jeneratör bulunacaktır. Binada TSE  belgeli bir 
marka jeneratör kullanılacaktır. Bina içindeki ortak alanlarda radar sensörlü (Nade) emergency kilitli, 
ledli armatür kullanılacaktır. Konutlarda her daireye 1 adet harici hat telefon girişi, salon mutfak ve 
odalarda uydu yayınına uygun TV tesisatı ve telefon tesisatı, RJ45 Ethernet tesisatı, odalarda ve salonda 
RJ45 Ethernet prizi, internet alt yapısı (ADSL moderne ve fibere uygun) olacaktır. Ayrıca konut ile blok 
giriş kapısı arasında görüntülü interkom tesisatı ve dairelerde görüntülü diafon olacaktır. 
 

 
18. KLİMALAR 

Dairelerde salon’a ARÇELİK, SIEMENS  veya VESTEL marka klima konulacak. 
 

 

19. ASANSÖR 
Binada ilgili yönetmeliklere uygun olarak, tam otomatik kapılı ERSAN, MİNİMAK,  veya FERSAN 
firmalarından birine ait asansör seçilecektir. Asansörler TSE ve CE standartlarına uygun olacak ve bu 
uygunluk belgelendirilecektir. Asansörlerin her biri en az 6 kişilik kapasiteye sahip olacaktır. Asansörler 
tamamı bütün katlara ve bütün garaj katlarına uğrayacak biçimde tasarlanacaktır. Asansörlerde 
kullanılacak olan enerji kabloları antigron ve yanmaz olacaktır. 
 

 
20.   TELEVİZYON 

Dairelerin mutfak ve odalarına 1 adet, salona 2 adet TV prizi konacaktır. Tüm odalarda kablolu TV’ye, 3 
çanak antenli uydu antenine, dijital yayınlara uygun alt yapı tesisatı yapılacaktır. Her daireye 1 adet 
abonelik telefon hattı girişi döşenecektir. TV ve telefon sistemleri ayrı ayrı tesis edilecektir.  
 

 
21. ISI VE SES YALITIMI 

Binanın 1. Katının altı ve çatısına özel izolasyon uygulaması yapılacaktır. Radyatörlü sistemi olacak 
termoteknik ,eca veya demirdöküm radyatör kullanılacak .  TSE’li oksijen bariyerli boru olacaktır. 
Binamızın tüm dış cepheleri 4 cephe “taş yünü levhalı  mimari projemize ve günün teknolojisine uygun 
olarak yapılacaktır. Binalardaki doğramalarda kullanılan çift cam (4+16+4) ses yalıtımı sağlanacaktır. İç 
duvarlarda gaz beton veya blok tuğla kullanılacaktır. Binaya ENERJİ KİMLİK BELGESİ alınacaktır. 
 
 

22. SOĞUK SU VE SICAK SU SİSTEMLERİ 
Dairelerde kombi kullanılacak, BAYMAK, DEMİRDÖKÜM VEYA ECA kombi kullanılacak. Su deposu anti 
bakteriyel paslanmaz çelik daire başına 1,000 litreden az olmamak kaydı ile olacaktır. Bu depodaki suyun 
olası bir depremde salınım etkisi binanın statik yapısına zarar vermemesi için gerekli önlemler 
alınacaktır. Su deposunun ayakları paslanmaz çelikten üretilecektir. Binanın temiz su tesisatları TSE’li 
POLİPROPİLEN borulardan oluşacaktır. Binanın uygun bir bölümüne ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte ve 
mimari projenin el verdiği büyüklükte su deposu yapılacaktır. Pis su tesisatı için 3.2 mm et kalınlığında 
TSE’li PVC sessiz boru kullanılacaktır. Hidrofor frekans invertörlü olup BAYMAK ETNA veya WİLO marka 
olacaktır.  
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23. DOĞRAMALAR 

Binanın dış doğramaları PİMAPEN veya WİNSA marka iç dış ahşap VEYA CEPHEYE UYUMLU görünümlü 
doğrama yapılacaktır. Doğramalarda 4+16+4 ebatlarında ısıcam kullanılacaktır. Doğramalar rüzgar 
yüklemelerine göre dizayn edilecektir. Bütün odalar, salon, mutfak, banyo dahil çift açılımlı ithal 
mekanizma kullanılacaktır. Dairelerin  camlarına manuel panjur uygulaması yapılacaktır. 
.Panjurlarımızda WİNSA veya PİMAPEN markası kullanılacaktır. 
 

 

24. DÜKKANLAR  
Zemin katta bulunan dükkanların zemini Çanakkale yada vitra semikden yapılacaktır. Duvarları su bazlı 
saten boya ile boyanacaktır. Doğramaları Alüminyum ısı camlı olacaktır. İşyeri giriş kapıları alüminyum 
doğrama otomatik kepenk sistemi olacaktır. 
 

 
25. GÜVENLİK 

Binanın ana giriş kapısı ve gerekli yerlerine kamera sistemi hazırlanacak ve kurulacaktır, ana giriş 
kapısındaki kamera ve daire Audio marka olarak montajı ile teslim edilecektir.    
 

 
 

    
 
 


