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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İSTANBUL VALİĞİ 

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 
 (İPKB) 

 
İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) 

 
EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ’NE 

(AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12) 
İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 

 
SORULAN SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1 

 
Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1’in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli 
hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare’ye yöneltilen sorulara veya açıklama 
taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.  

 

No. 
İhale Dokümanı 

İlgili Madde 
ve/veya doküman 

Katılımcı Tarafından Sorulan Soru 
ve İstenen Açıklamalar İdare’nin Yanıtı 

1 

Esenyurt Yusuf 
Akdaş İlkokulu 
(A Blok) 
 

Planlarda PVC pencereler yenileme 
gözüküyor. Görünüşlerde onarım 
gözükmektedir. Hangisi dikkate 
alınacaktır. 

Görünüşlerdeki notlar sehven yazılmış 
olup, planlarda belirtildiği şekilde mevcut 
pencerelerin tamamı yenilenecektir. 

2 

Esenyurt Yusuf 
Akdaş İlkokulu 
(A Blok) 
 

Sınıf döşemelerinde (D4-D7) imalat 
kotları ile hem yeni silinmiş cilalı 
mermer döşeme gözüküyor hem de 
ayrıca silim cila gözüküyor hangisini 
dikkate alacağız. 

Güçlendirme imalatları sırasında zarar 
verilen döşeme DOS7’ye uygun olarak, 
diğer kısımlar DOS4 olarak imalat 
uygulanacaktır.  

3 

Beylikdüzü 
Büyükşehir 
İlkokulu-
Ortaokulu 

Ek bina projelerinde sadece Ek-1 
binasının projeleri (Mimari-Statik – 
Elektrik - Mekanik) mevcut olup Ek-
2 binası için planda sadece arsaya 
uyacak şekilde boyutlandırılacaktır 
ibaresi vardır. Herhangi bir proje ve 
imalat gözükmemektedir. EK-2 
binası kapsam dışı mıdır, değilse 
projelerin ve mahal listelerinin 
verilmesi. 

Zeyilname No.1 ile Ek2 nolu bina iptal 
edilmiştir. 

4 Bahçelievler 
Zaferler İlkokulu 

Planlarda PVC pencereler yenileme 
gözüküyor. Görünüşlerde onarım 
gözükmektedir. Hangisi dikkate 
alınacaktır? 

Görünüşlerdeki notlar sehven yazılmış 
olup, planlarda belirtildiği şekilde mevcut 
pencerelerin tamamı yenilenecektir. 

5 Bahçelievler 
Zaferler İlkokulu 

İç duvarlarda duvar kaplaması 
projelerde plastik boya 
gözükmektedir; Teknik Şartnamede 
ise alçı+ boya tarifi vardır. Duvarlar 
alçı yapılacak mıdır? 

Projelerde belirtilen imalatlar 
şartnamelerde tariflendiği şekilde 
uygulanacaktır. 
Uygulama sırasında İhale dokümanları - 
Cilt III sayfa 107’de verilen öncelik sırası 
dikkate alınacaktır. 

6 Bahçelievler 
Zaferler İlkokulu 

Planlarda 2 adet demir kapısı koruma 
gözüküyor. Görünüşlerde yenileme 
gözüküyor. Hangisi dikkate 
alınacaktır? 

Görünüşlerdeki notlar sehven yazılmış 
olup, planlarda belirtildiği şekilde 2 adet 
demir giriş kapısı onarılacaktır. 

7 
AF-CEB-WB3-
GÜÇL-ONAR-
12 

Projelerde mevcut hali ile korunması 
istenen mahallerde aynı zamanda 
betonarme güçlendirme imalatları 

Mevcudu korunacak / onarım olarak 
belirtilen mahallerde, güçlendirme 
imalatından dolayı hasar verilen kısımlar; 
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görünmektedir. Dolayısı ile bu 
mahallerde ki mevcut imalatlar 
korunamayacağı görünmektedir. Söz 
konusu mevcudu korunma görünen 
mahallerde imalatlar yenilenecek mi? 

mevcuduna uygun olarak tamir 
edilecektir. 

8 
AF-CEB-WB3-
GÜÇL-ONAR-
12 

Paket içerisinde bulunan tüm 
okullara güçlendirme ve diğer 
imalatlar olarak aynı anda 
başlanması gerekli midir? 

Yüklenici, Sözleşme Özel Şartları Madde 
27.1 de istenen iş programına göre, işleri 
Hedeflenen Tamamlama Tarihinde 
bitirmek üzere planlama yapacaktır. 

9 
AF-CEB-WB3-
GÜÇL-ONAR-
12 

İhale ekinde verilen ve istenilen 
teknik personelin tümü sahada 
bulundurulması gerekli midir? 

Yüklenici, Teklif Bilgileri Madde 
4.5(d)’de istenen sayı ve vasıfta personeli 
çalışma alanında hazır bulunduracaktır. 
Teknik Personelden herhangi birinin 
sahada bulunmaması durumunda 
Sözleşme Özel Şartları Madde 9.3 
uyarınca ceza uygulanacaktır. 

10 
AF-CEB-WB3-
GÜÇL-ONAR-
12 

Kolon mantolamasından dolayı 
cephelerde oluşan boyut 
değişikliğinden ötürü görünen ve 
korunması istenen doğramalar 
yenilenecek mi? 

Projelerde yenilenmesi öngörülmeyen, 
güçlendirme işleri nedeniyle boyutlarında 
değişiklik olması gereken pencereler 
yenilenecektir. 

 
 
 
 
 
 
 


