
i 

 

MAKİNE TESİSATI GENEL TASARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

BÖLÜM 1 

 

İçindekiler 

1. BÖLÜM : GENEL ESASLAR ............................................................................................ 1 

1.1. KAPSAM ............................................................................................................................ 1 

1.2. PROJELER .......................................................................................................................... 1 

1.3. STANDARTLARA UYGUNLUK............................................................................................. 1 

1.4. KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİKLER VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK ....................... 1 

1.5. ÖLÇMELER ........................................................................................................................ 1 

1.6. CİHAZ TİP ETİKETLERİ ...................................................................................................... 1 
 

 

  



1 

 

1. BÖLÜM : GENEL ESASLAR  

1.1. Kapsam 

Bu Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm 

yapıların makina tesisatının mevzuata uygun olarak tasarımını, kullanılacak malzeme ve 

mamulün genel teknik özelliklerini, ilgili cihazların teminini, montajını ve işletmeye alımıyla 

ilgili teknik esasları kapsamaktır. 

1.2. Projeler  

Projeler yapıda uygulanacak makina tesisat sistemlerinin hesap, yerleşim, akım şeması ve tip 

detaylarından oluşmalıdır. Uygulama sırasında gereksinim duyulan proje revizyonlarının 

yapılması için ilgili idarelerin onayının alınması zorunludur. 

Projeler; kanun, tüzük, yönetmelik, Türk Standartları ve yerel yönetimlerin uygulama 

mevzuatına uygun olmalıdır. 

1.3. Standartlara Uygunluk  

Makina tesisatında kullanılacak cihaz ve malzemeler, ilgili yönetmeliklerin atıfta bulunduğu 

ulusal veya uyumlaştırılmış tüm standartlar ile Tasarım Teknik Şartnamesinin yayımından 

sonra mevzuat ve standartlarda yapılacak değişikliklere uygun olmalıdır. 

Türk Standardı bulunmayan cihaz ve malzemeler, uluslararası bir standarda uygun olmak ve 

ithalat onayı alınmak kaydıyla kullanılabilmelidir.  

Tesisin yapımı sırasında, gerek Genel Tasarım Teknik Şartnamesi ve gerekse Özel Şartnamede 

nitelikleri belirlenen cihaz ve malzemeler için İdare tarafından gerekli görülmesi halinde 

numune onayı talep edilebilir. 

1.4. Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ve Teknik Şartnameye Uygunluk 

Tesisin yapımı, denenmesi ve işletmeye alınması sürecinde ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler 

ile üretici firma montaj kurallarına uyulmalıdır.  

1.5. Ölçmeler 

Teklif birim fiyatlı işlerde, sayısal büyüklüklerin tespiti, özel teknik şartnamesinde belirtilen 

esaslar dâhilinde “adet, grup, takım, metre, metrekare, metreküp, kilogram, litre, vb.”  ölçüm 

birimleriyle yapılmalıdır. 

1.6. Cihaz Tip Etiketleri  

Makine tesisatında kullanılan tüm fabrikasyon cihazlar, çıkartılamaz ve silinemez şekilde 

korozyona dayanıklı bir etikete sahip olmalıdır. Etiket üzerinde cihazın adı, imalatçı firmanın 

adı ve adresi, seri, model numarası ve imalat tarihi, belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik 

özellikleri, basınç standardı ile sıcaklık vb. sınırlamalar bulunmalıdır. 


