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Bu teknik şartname Stoneplus İnş. Ltd. Şti. tarafından yaptırılan butik villa projesi bütününde, yapının 

ana konstrüksiyonu, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarıyla tanımlanması için 

hazırlanmıştır. Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya  gerektiğinde CE vb 

uluslararası normlara uygun olacaktır. 

 

 

 

Temel hesapları ve zemin etkileşimi dikkate alınarak dünyada benzer yapıların tasarımında 
kullanılan uluslararası güvenliği kanıtlanmış taşıyıcı sistem davranışlarını en iyi şekilde 
tanımlayanan üç boyutlu modeller ve analizler yapılmış, ve her iki bloğunda bir bütünleşik sistem 
üzerine oturtulduğu kulelerde solid , etrafındaki alçak bloklarda değişken kalınlıklı sürekli mutemadi 
temel’’ sistemi veya kazık temel sistemi kullanılır.  PROJE YÖNETİMİ kontrol mühendisi ve Yapı 
Denetim kontrol mühendisi onayı alınır. Betonun teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde sulanması, 
korunması yüklenici tarafından sağlanacaktır.  Kalıp işçiliği, kalıp malzemesi ve işin yapılması için 
gerekli olan her türlü sarf malzemesi (pas payı, bağ teli, çivi, kalıp yağı, saplama için PVC boru veya 
konik vb.), Alet edevat (el aletleri, hızar, vibratör gibi) 
 
 

 
Malzeme” terimi, Yüklenici tarafından temin edilen ve işe göre, her cins ham, işlenmiş veya imal 

edilmiş bütün malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelecektir. Yüklenici, tüm imalatlarda (inşaat, 

mekanik, elektrik) kullanacağı malzemeleri idareye, üretim veya şantiyede kullanmadan önce 

onaylatacaktır. Yüklenici, işveren’in talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi 

tarafından karşılanmak üzere işverenin onaylayacağı bir laboratuar yada kuruluşta tahkikini 

yaptıracak ve neticelerini İdare onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve 

teçhizat Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Projelerde ve teknik şartnamede markalar verilmişse 

sadece referans olarak verilmiş olup, uygulama esnasında muadili 3 malzeme seçeneği işverenee 

sunulacak ve tercih edilen  malzeme kullanılacaktır.  

 

 

 

Aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer 

uluslararası standartlar geçerli olacaktır. Ayrıca, sözleşme dosyası eki olan Teknik Şartnamelerde 

belirtilmemiş olan her tür konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi esasları 

geçerlidir. 

 

İşveren’e veya yükleniciye verilen projeler umumiyetle genel yerleşimlerini ve tip detaylarını ihtiva 

etmektedir. Verilen detaylar projeye göre uyarlanacaktır. Projelerde işverenin yazılı onayı alınmadan 

hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. 
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25-28  Yaş Arası Etkileşim ve Talep Görme Oranı %40 Olarak Öngörülmüştür. Henüz 

modelimiz İnşa Edilmediği İçin Kiralama talepleri analizleri öngörülememektedir.   

Stoneplus Irmak Modeli Sosyal Mecramızda 80,000 Kişi Erişim Sonuçlarına Göre, En Çok 

Etkileşim ve Etkileşim Kuran Kitle Çalışması Analiz Sonuçları 

30-35  Yaş Arası Etkileşim ve Talep Görme Oranı %55 Olarak Öngörülmüştür. Henüz 

modelimiz İnşa Edilmediği İçin Kiralama talepleri analizleri öngörülememektedir.   

35-45  Yaş Arası Etkileşim ve Talep Görme Oranı %80 Olarak Öngörülmüştür. Henüz 

modelimiz İnşa Edilmediği İçin Kiralama talepleri analizleri öngörülememektedir.   

45-60  Yaş Arası Etkileşim ve Talep Görme Oranı %75 Olarak Öngörülmüştür. Henüz 

modelimiz İnşa Edilmediği İçin Kiralama talepleri analizleri öngörülememektedir.   
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Stoneplus Irmak Modelimiz Zemin: 68,57 m2 + Galeri Boşluğu Dahilinde  

kapalı alana sahip,  Asma Kat 25,89 m2 olmak kaydıyla toplamda kapalı alan  

94,46 m2 olarak planlanmıştır. Yapı bütünü itibariyle konsept tasarım olarak doğal 

ahşap yapı standartlarının üstünde, doğallık ve modern kullanımı konseptini bir 

araya getirerek hem genç ve dinamik kitle, hemde orta yaş kitlesine hitap 

etmektedir.  

mailto:bilgi@stoneplusturkiye.com


     Telefon: 0850 495 05 90                   bilgi@stoneplusturkiye.com                www.stoneplusturkiye.com 13 

 
  

Modernlik ve Kült tasarım konsepti Irmak modelimizin yüksekliğini 7 mt. Olarak 

planlayarak, asma kat ve galeri boşluğu hazzını eksiksiz bir şekilde yaşamanızı 

hedefledik. Kolay kullanım ve verandaya nazır yaşam formu oluşturabilmek adına 

mutfak kısmını ve tüm cepheyi kaplayan dolaplar ile tüm ihtiyaçlarınıza cevap 

verebilecek bir mutfak tasarımı ve dolap bütünü oluşturduk. Merdiven tasarımımızı 

hem dayanıklı hem doğal dokunuş oluşturabilmek adına Ahşap masif panel ile 

harmanladık ve eğim açısını her yaşa hitap edebilmesi açısından biraz daha geniş 

olarak düşündük.   
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