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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)  

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

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ’NE 

(AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-03) 

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 
 

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 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 

AIIB-WB3-GUÇL-ONAR-03 paketi 
kapsamında Borusan Oto Zehra 
Nurhan Kocabıyık Ortaokulu 
projesinde herhangi bir çatı imalatı 
yapılacak mıdır? 

Söz konusu projede çatı korunacak 
olup herhangi bir çatı imalatı 
yapılmayacaktır.  

2 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 

Dış cepheleri korunan okullarda 
plan notlarında yazılı olan traverten 
duvar kaplaması ve traverten 
tretuvar imalatı yapılacak mıdır?  

Dış cephesi korunan ve projesinde 
traverten cephe kaplaması imalatı 
olmayan okullarda traverten 
duvar kaplaması yapılmayacaktır. 
Traverten tretuvar imalatı 
projesinde var ise yapılacaktır. 
 

3 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 

Yenilenen WC mahallerinde tuvalet 
ara bölme duvarları projedeki gibi 
tuğla mı yoksa kompakt olarak mı 
yapılacaktır?  

Yenilenen WC mahallerinde 
tuvalet ara bölmeleri tuğla 
yapılacaktır. Kapılar ve kapı 
aralarında kalan bölümler ise 
kompakt eleman yapılacaktır. (Bk. 
Detay paftaları) 
 

4 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 

Güçlendirme projeleri kapsamında 
yapılan yeni perde ve kolonlara 
DUV1 duvar kaplaması dışında bir 
imalat yapılacak mıdır?  

Güçlendirme projeleri kapsamında 
yapılan yeni perde ve kolonlara ait 
imalat bilgisi için detay paftalarına 
bakınız. 
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5 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 

Drenaj yapılacak okullarda bodrum 
perdeleri izolasyonu yapımında 
projelerde harman tuğla koruma 
duvar olarak kullanılmıştır. Bu 
imalat güncel bir koruma levhası ile 
yapılabilir mi?  

Drenaj yapılacak okullarda 
bodrum perdeleri izolasyonu için 
artan –azalan hesapları yapılmak 
suretiyle taşıyıcı özelliği olan bir 
tuğla veya proje müdürünün onay 
vermesi durumunda başka 
koruma levhası kullanılabilir. 

6 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 

Projelerde korunacak olarak 
görülen veya güçlendirme 
imalatları sebebiyle zarar gören   
alüminyum veya PVC pencere ve 
kapılarda nasıl bir uygulama 
yapılacaktır?  

Projelerde korunacak olarak 
görülen imalatlar korunacaktır. 
Korunması gereken imalatların 
korunma tedbirleri için pursantaj 
maddesi bulunmaktadır. Aksi 
durumda yüklenici bu imalatı 
koruyamadığı için pursantajdan 
yararlanamayacaktır. 
 

7 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 
Güçlendirme çalışmaları sebebiyle 
zarar gören dış saha imalatları için 
ilave ödeme yapılacak mıdır?  

Güçlendirme çalışmaları sebebiyle 
yapılması gereken dış saha 
imalatlarının zarar görmemesi ve 
gerekli tedbirlerin alınması 
yüklenicinin sorumluluğundadır. 
Aksi durumda yani zarar gören dış 
saha imalatları için ilave ödeme 
yapılmayacaktır. 
 

8 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 
Yenilenen ahşap kapılarda saç 
kasalar da yenilenecek mi?  

Yenilenen ahşap kapılarda sac 
kasalar da yenilenecektir. 

9 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 
Dilatasyonlu okullarda projelerde 
görünmeyen dilatasyon derzleri 
yenilenecek midir 

Dilatasyonlu okullarda projelerde 
görünmeyen dilatasyon derzleri 
yenilenecektir. 

10 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 

Projelerde tavan imalatı olarak 
TAV1 (boya) olarak görülen 
konferans salonu veya çok amaçlı 
salonlarda asma tavan sistemi 
uygulanacak mıdır?  

Projelerde tavan imalatı olarak 
TAV1 (boya) olarak görülen 
konferans salonu veya çok amaçlı 
salonlarda proje esas alınacaktır. 

11 AIIB-WB3-GUCL-ONAR-03 
Projelerde görünsün ya da 
görünmesin kuvvetli ve zayıf tüm 
elektrik kabloları yenilenecek mi?  

Projelerde görünsün ya da 
görünmesin kuvvetli ve zayıf tüm 
elektrik kabloları yenilenecektir. 
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