
PRoJE YAP|M|TALEP isTEME AiT RAPoRDuR

Suruç 150 yataklı hastane, Bakanhğımızca ihale edilip,tüm denetim ve geçici kabul işlemleri yine

Bakanlığlmızca yapllarak 2018 yllında hizmete a9lmlştlr.süreç içinde hastanenin yaplld|ğl alanIn tarlm

sahası olması nedeniyle, yer alt su seviyesinin yükselmesinden kaynaklanan sorundan dolayı,5ağlık

8akanlığı teknik heyeti sahada bir kısım tespitler yaparak durumu teknik rapora dökmüştür.

Ekte sunulan üst yazl Ve rapor gereğince hastane gene|inde oluşan köklü sorunların giderilmesi için

proje hazırlanmas| istenmiş olup, bu talep üzerine Sağlık il Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan|ığı

tarafından gereksinimce yapImı talep edilen proje alt yapıstna ait şartname aşağıda tanımlanm!ştır.

DRENA,l VE YER ALT| su sEViYEsiNiN iNDiRitMEsiNE AiT PRoJE

1_Teknik raporda,'hastane çevresine yapılacak toplama çukurları ve yine hastane çevresi içinde bina

etrafl kazllarak drenaj sistemi kurulumu' talep edilmiştir. Dolayıslyla hastane mevcut pİan temini
sonrasl:

Hastane bodrum seviyesinde su seviyesinin düşürülmesi için önerilen toplama kuyu ve drenaj

sisteminin planda belirtilmesi gereklidir.l-kuyu saylsı,ebatl, derinliği,ölçüleri,kuyu üzeri verilecek

deşarj pompalarınln gücünün belirlenmesi,kuyu detayları,pompa yerleşim pıanl,enerjinin nerden

allnacağlna ait mekanik ve elektrik planı-projesi,pompa sonrasl drenaj suyun attmlna ait drenaj

planı...mahal listesi gibi proje ve detaylar belirlenip inşaat- makine-elektrik ve jeoloji mühendisinin

imzasına açılacak Ve ınc€leme klsmlnda ise DSİ ve ŞUsKl ilgilı blrımlerınce de tetkık edllerek
ımzalanacaktır.(tetkik edecek kurumların proje alt yapls| için ek bir kısım Veri Ve done istemesi

halinde yapılacak teklife bu işlem bedelleri dahildir.)

2-Proje sonrasl yaplm işine ait iller bankasl veya çevre şehircilik bakanlığı birim fiyatları kullanılarak

maliyet hesabFpursantaj oranları belirlenip, icmal hesap onaylanarak İdareye sunulacaktır.

AtT YAPl-KANAtizAsYoN-sAHA YAĞMuR SUYU PRoJESl:

l-Ekte sunuhn İaporda atık su,kanalizasyon ve yağmur sı.lyu için bir çözüm önerisi
sunulmadığından,yapılacak drenaj ve yer altı su seviyesinin indirilmesine ait yapılacak çözüm ve
projelerle uyumlu alt yapı ve kanalizasyon projesi hazırlanacaktır.

2-Proje sonrasl yapım işine ait çevre şehircilik bakanlığı birim fiyatlarl (veya benzeri idare|er)

kullanılarak maliyet hesabı-pursantaj oranları belirlenip, icmal hesap onaylanarak İdareye

sunulacaktr.

C

Mevcut hastanenin kanalizasyon sistemi devre dlşl kaldığından yeni alt yapı planı oluşturulup,hastane

çevresinde ŞUSKa tarafından yapılan kanal ve deşarj planı esas alınarak proje

şek|llendirilecektir.Yapllacak pfoİe ytne il veya llçe Şusd ı|gılı bkımıne tetkık edııef€k
imzalatlacaktıı.

/)_



HASTANE BoDRuM iıiş neıvııası YAN| istiNAT DUvARl TETl(iK -ANAtlz vE isTiNAT DUVAR
PRo.|Esi

Hastane Bodrum kata iniş rampasl ist|nat duvannda yarılmalar oluşmuştur. Bu sorun güvenlik

açısından önem an etmektedir.Göz ile yapılan inceleme de duvar içi donatı oranı kestif ilmemektedir.

1-Söz konusu mevcut istinat duvarı için çeşitli teknik cihaz ve rOntgenleme metodu ile donatı
yoğunluğu belirlenecek,duvardan karot alInarak (her bir duvar cephesinden en az 10 adet} laboratuar

testine tabi tutulup dder|er ve raporlar idare ile paylaşılacaktır.Ayrıca mevcut istinat duvar yüksekliği

5 mt.' den yüksek olduğu ve duvarın bir tarafln|n dolgu yükünden dolayı aktif baslnc| dikkate göçme

riski oluşturup oluşturmadlğlna ait, inşaat ve jeoloji mühendisi birlikte duvar risk raporu

hazırlayacaktır.Eğer bu duvarın devrilme riski var ise veya donatı ve beton kalitesi yetersiz bulunması

halinde yeni istinat duvar planı ve drenaj pğesi hazırlatılıp,Üniversite tarafından lncelenlp

onaylanacaleir.

2-Proje sonrası yapım işine ait çevre şehircilik bakanlığı birim fiyatları kullanılarak maliyet hesabF
pursantaj o.anları belirlenip, icmal hesap onaylanarak İdareye sunulacaktır-

TRETuVAR vE çEVRE SAHA -+E\zA, DÜZENLEME PRoJEsi:

1-Hastane saha çevresi ve girişlerde tüm tretuvar çökmüş olup,tekrardan düzenleme yapılması

gerekmektedir.Saha-peyzaj düzenlemesi için Hastane İdaresinin teklif ve önerileri esas a|ınarak

yapllacaktlr,hazlrlanacak saha ve peyzaj planl peyzaj mimar| Ve inşaat mühendisine imzalatllacak,onay

ise hastane İdaresince yapılacaktır.

2-Proje sonrası yapım işine ait çevre şehircilik bakanlığı birim fiyatlan (veya benzeri idareler)

kullanılarak maliyet hesabı-pursantaj oranları belirlenip, icmal hesap onaylanarak İdareye

sunulacaktır.

Genel not:

1-Projeler hazırlanma aşamasında İl sağlık Müdürlüğünden hiçbir veri ve teknik destek talep

edilmeyecelgerektiğinde resmi kurumlar ile yazışma il sağhk müdürlüğü üzerinden yapılacak

olup,muhakkak tekIif Veren firma veya şahıs Suruç devlet hastanesi sahasında bire bir gözlem ve

inceleme yapacaktır.2-Pİoje ve malıyet t6lım süresi en fızla 60 gün ile sınırlıdır.3-5ahada, yukarıda

belirtilen proje çahşmalarl tasniflenip ayn ayrı proje maliyet şeklinde oluşturulacaktlr.4-Proje çıktllarl
3 nüsha halinde onaylatılarak idareye teslim edilecektir.S-Yukarıda belirtilen iş işlemler,şartname

Bakanhk teknik raporu kapsamında kalınacak, hastane idaresinin; buda yapılsın gerekli veya şartname
dışı gereksinimler talepleri esas alınmayacaktr.

Ek: Sağlık Bakanlığı üst yazı ve teknik raporu

Ahmet
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