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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 

 (CEB3-WB3-GÜÇL-ONAR-02) 

 

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.  

 

Soru:1 
 Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi okuluna ait statik projelerinde 

olması gereken güçlendirme imalatlarına ait donatı plan ve detayları yoktur. 
 
Cevap:1 
Zeyilnamenin Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi için yayınlanmış 
olan kısmında değişiklik no:59-74 maddeleri arasında cevap verilmiştir. 
 
Soru:2 

 Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili KF-CBI,4B-03-A-MU-02~06.dwg No’lu 
Mimari projelerde sırasıyla Z09, Z10, 111 ve 112 No’lu WC mahalleri koruma olarak 
verilmiştir. Fakat, mekanik projelerde ise, ilgili WC mahalleri yenileme olarak görülmüş ve 
ilgili WC mahallerin mekanik aksamların tamamı yenileme olarak belirtilmiştir. Bu durumla 
ilgili mimari proje dikkate alınıp WC mahallerin mekanik tesisat boruları, armatür, vitrifiye, 
batarya vb. aksamlar korunacak mı? 
 
Cevap:2 
Mimari projede yer alan Z09, Z20, Z11, 111 ve 112 no’lu WC mahalleri Zemin:DOS5, 
Duvar:DUV5, Tavan:TAV2 kodu ile yenilenecektir. 
 
Soru:3 

 Gaziosmanpaşa-Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi mimari projeleri incelendiğinde 
cephe kaplaması olarak sadece güçlendirmesi yapılacak perde yüzeylerinde yeni mantolama 
yapılması gerektiği belirtilmiştir. Güçlendirme perdelerin yüzeyleri dışında kalan cephe 
kaplamaları hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İlgili binanın güçlendirme perdeleri 
dışında kalan mevcut ısı yalıtımsız cam mozaik-BTB cephe kaplaması korunacak mı? 
 
Cevap:3 

Güçlendirme perdeleri dışında kalan mevcut cephe kaplamaları DIS1 kodu ile yenilenecektir. 

DIS1 Açılımı: 
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15.335.1003 
5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa 
basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması 
(Mantolama) 
15.540.1407 
Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı renkli kaplama yapılması 
15.540.1304 
Silikon esaslı dış cephe boyası(su bazlı) yapılması 
15.185.1011 
Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası)  
şeklinde revize edilmiştir. 
 
Soru:4 

 Gaziosmanpaşa-Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi mimari projeler ile ilgili plan, 
kesit ve görünüşler incelendiği zaman çatı kaplaması ile ilgili herhangi bir detay ve bilgi 
bulunmamaktadır. İlgili çatı kaplaması ve çatı kısmına ait ısı yalıtımı, su yalıtımı vb. iş kalemleri 
yenilenecek mi? 
 
Cevap:4 
Çatı bölümü Korunacak/Onarılacak olup, yatay yağmur olukları galvaniz olarak yenilenecektir. 
 
Soru:5 

 Gaziosmanpaşa-Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi Statik projeler incelendiği zaman 
güçlendirmesi yapılacak betonarme perde ve kolon ile ilgili demir detayları bulunmamaktadır. 
 
Cevap:5 
Zeyilnamenin Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi için yayınlanmış 
olan kısmında değişiklik no:59-74 maddeleri arasında cevap verilmiştir. 
 


