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İÇ TESİSAT PROJELERİ DOSYA İÇERİK LİSTESİ 

İçindekiler 

İşe başlama için gerekli; 

 

1. Belgeler 

1.1 Sunum dilekçesi  

1.2 Proje onay bedeli tahsilat makbuzu 

1.3 Sigorta poliçesi (*) 

1.4 Müşteri ve Sertifikalı Yüklenici Firma bilgileri (Firma tam ismi, Ġlgili kişiler, Adres, Telefon, Faks bilgileri, 

sadece müşteri firmanın imza sirküleri ) 

1.5 Dosya Ġnceleme formları 

1.6 Varsa Taahhüt, tutanak ve/veya ilgili diğer yazışmalar 

2. Sertifikalı Yüklenici Firma Belgeleri 

2.1 Müşteri ile Sertifikalı Yüklenici Firma arasındaki sözleşme  (*) 

2.2 Çelik ve/veya Pe Kaynakçı Kalifikasyon Belgesi (*)  

3. Proje Bilgileri  

3.1 Projenin Tanımı ve Yapılacak Ġşlerin açıklanması. (Tesis bilgileri, tadilat veya ek tesis tanımları, cihaz 

tanımı ve bilgileri, hattın tanımı ve yeri, hat ve istasyon kapasitesi, hat basıncı, vb. bilgileri içeren metin 

şeklinde açıklama) 

3.2 Toplam Tüketim Dağılım Tablosu (Ünite adı,  bağlı olduğu Ġstasyon,  tüketim noktası - miktarı, durumu 

(mevcut, yeni, yedek), toplam tüketim,  kurulu kapasite) 

3.3 Doğalgaz kullanıcıları tablosu (Tüketim cihazları, Yakma cihazları, proses v.b. Cihaz ve brülör marka, 

model, min-max kapasite vb. bilgiler) 

3.4 Katalogların sadece kullanılacak malzeme veya ekipmanların bulunduğu sayfaları, uygunluk sertifikaları 

veya özel inceleme başvuruları.  

3.5 Buhar kazanı varsa yetkili kuruluştan alınmış, Kazan Dairesi yer seçimi ve yerleşim uygunluk belgesi.  

4. Doğal gaz tesisatı bilgileri 

4.1 Doğal gaz tesisatı yerleşim planı (Ölçeği belirtilmiş, anlaşılır, okunaklı, mevcut-yeni durum farklı 

karakterler ile gösterilmiş, Tesis sınırı, giriş kapısı, komşu parseller, yol, yön, boru güzergahı-ekipmanlar, 

istasyonlar, cihazlar, bacalar, gaz kontrol hatları, basınç düşürme istasyonları, vb. tüm gerekli detaylar 

tanımlı ve tüm tesisi kapsayacak şekilde olmalı) 

4.2 Boru hattı izometrik çizimini,  notasyonlu malzeme izometrisini ve malzeme listesini (Malzeme tanımı, 

marka, tip, basınç sınıfı, boyut, standart vb. detay bilgilerini içeren tablo)  ve hesap izometrisini aynı anda 

içeren tek bir izometrik çizim  

4.3 Malzeme kataloglar ve sertifikaları 

4.4 Eşdeğer uzunluk tablosu  

4.5 Boru çapı tayin, basınç kaybı ve hız hesabı 

4.6 Isıl genleşme hesabı 

4.7 Taşıyıcı sistem mukavemet hesabı veya seçim sayfası 

4.8 Baca hesapları, malzemesi ve çizimi (Ġmalatçısı tarafından hazırlanmış, kaşelenmiş ve imzalanmış) 

4.9 Havalandırma hesabı 

4.10 Katodik koruma hesabı veya seçim sayfası 

4.11 Boru ve fitting et kalınlığı hesabı ve standardı (Yüksek Basınç hatlarında) 

5. Uygulama Prosedürleri ve Detayları 

5.1 Özel Geçiş, Konsol ve Support, Duvar geçişi, Havalandırma, Topraklama ve Flanş Köprüleme, Tranşe 

detayları 
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5.2 Kaynak prosedürleri (Çelik ve/veya Pe) 

5.3 Çelik Kaynakları için NDT işlerini yapacak firma ve prosedürleri (Firma’nın ĠZGAZ’ dan uygunluğu 

olmalıdır.) 

5.4 Katodik koruma anot bağlantı ve varsa ölçü kutusu detayı.  

5.5 Tie-in prosedürleri ve izometrisi                                                                           

5.6 Test prosedürü ve izometrisi (Sızdırmazlık-mukavemet veya hidrostatik-kurutma) 

5.7 II. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu 

5.8 Ġstasyon P&I Diyagramı  

5.9 Ġstasyonun Malzeme Listesi (Marka, model, çap, basınç sınıfı, üretim standardı, seri no vb.) 

5.10 Ġstasyon hesap ve/veya ekipman seçim sayfaları (Filtre, Regülatör, Relief, Sayaç vb. ekipmanların 

seçiminde ilgili katalog veya diyagramlar işaretlenmeli; boru çapı tayin-hız hesabı veya gerekli diğer 

hesaplar verilmeli.) 

5.11 Malzeme sertifika ve katalogları (Ġlgili değerleri işaretlenmiş) 

6. Gaz Kontrol hattı 

6.1 Akış şeması 

6.2 Ekipman tablosu 

6.3 Malzeme sertifika ve katalogları (Ġlgili değerleri işaretlenmiş) 

İş bitirme için gerekli; 

7. Ġç tesisat kabul veya gaz açma tutanakları 

8. Tahribatsız Muayeneler 

8.1 Radyografik kaynak filmleri ve muayene raporları  

9. Test, Ölçüm ve Tutanaklar  

9.1 Tesisat Mukavemet-Sızdırmazlık ve/veya Hidrostatik-Kurutma test tutanakları 

9.2 Boru hatlarına ve II. Kademe Basınç Düşürme Ġstasyonuna ait Topraklama Ölçüm raporları  

9.3 Elektrik mühendisi onaylı Katodik Koruma ve topraklama Ölçüm raporları 

9.4 Radyografik Kaynak filmlerinin kontrol sonrası müşteriye teslim tutanağı 

 

İşe Başlamadan sonra belge ve proje içeriklerinde değişiklik var ise ilgili kısımların son durumunu 

gösterir şekilde verilmesi gereklidir. 

 

NOT :  

 (*) Aslı ĠZGAZ’ a getirilip görülmek kaydıyla fotokopisi veya Noter onaylı sureti verilebilir. 

 Ġçerik listeleri genel olarak hazırlanmıştır. Proje ile ilgili olmayanlar verilmeyecektir. 

 Her sayfa hazırlayan, Sertifikalı Yüklenici Firma tarafından kaşeli ve Proje Mühendislerince imzalı 

olmalıdır. 

 Tüm çizimler okunaklı ve anlaşılır olmalı. Mevcut ve yeni hatlar farklı karakterde tanımlanmalı. Her 

çizimde ilgili tesisin tümü gösterilmeli. Gerekli yerlerde detay gösterim yapılmalı. 

 Malzeme kataloglarında sadece kullanılacak malzeme veya ekipmanın bulunduğu sayfalar dosyaya 

konulmalıdır.  

 Dosya bir nüsha ıslak imzalı (orijinal) olarak hazırlanıp gerekli düzeltme ve tamamlamaları takiben 

onaylanır. Toplam 2 nüsha ve taranmış hali CD’de olacak şekilde çoğaltılır. Orijinal nüsha ve CD 

ĠZGAZ’ da kalır. Bir nüsha müteahhide bir nüsha müşteriye verilir. 


