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(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)

İşin Adı : AKÇAABAT KAVAKL| iLKOKULU ONAR|M lŞl
Sayfa:1

No İş Grubunun Adı Tutarl Yüzdesi
I%|

Ana Grup 100,0000

1 inşaat lmalatlarl 100,0000

2 Mekanik Tesisat 0,0000

3 Elektrik Tesisatl 0,0000

GENEL TOPLAM 100,00-_
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İnşaat Teknikeri
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Eki: lş kısımlarına ait yaklaş|k maliyet hesap cetvelleri
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TRABZoN iı_ ı{ilı_i rĞiriıı ı,ıüoünı_üĞü
iş xaı-eıııı-eni puRsıııra;ı-ını [üzoeı-eni)

sayfa:1
s.
No Poz No imalaın cinsi Bi.im Miktar| Pursanta'

l,/"l

1 18.,|98/03A
Her türlü kiremit çatl ö,tüsü sökülmesi, toplanmasl, temizlenmesi. islif
edilmesi
Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca eteği yapılmasl ( 40 cİn

2

3

4

5

iNŞ 2018V2

lNŞ 2018/3

lNŞ 2018/4

liıiy
lNŞ2018/1

_genişlikte 0,5 mm kallnllktal
Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapllmasI

. 0?q!mx1394ILl!t ç) (50 c,rıjıra !ıe d!ş!q!_Beıep!eE99!)
Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapllması. ( o,50 mm
kallnllkta yüzlük)
Galvanizli renkli sacdan atika duvarı kaplaması yapllmasr ( 0,5 mm

Tempedi camlı,50 cmx 50cm ebatlannda çatl gklş kapağl temini ve Adet
yeflne konulması

m

m

6

7 MSB.521/B2 Boyall Trapezoidal Kesilli sac Çah Kap|amasl Yapılmasl

çAM KEREsTEsi ıLE AHŞAP oTURTMA çATl YAPlLMAsl CIAHTA

9 Y 21.051/c1 1

10 Y,21.101/05

KAPLAMASl HAR
yaplmll bileşenlerden oluşan tam güvenlikıi, d|ş cephe iş iskelesi

yapllmasl. (0,0G,51,50 m aras'
Çatl üzerine tahta kaplama yaprlmasl

Toplam: l00,0000 -

nol DErcan RÜLLAt
lnşaat Teknik..!

u
n

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredi0
işin Adı : AKçAABAT KAVAKL| iLKoKULU oNARlM lşl
İş Grubu: Ana Grup>inşaat lmalatları

m

kallnltkta ,1,20 m genaşlikte)

8 P-090



TRABZoN iı_ ı,tilı_i eĞiriı-ı ııüoünlü
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : AKÇAABAT KAVAKL| |LKOKULU ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları

Ğü

s
No Poz No imalatn cinsi Birim Miktarl

sayfa: 1

Pursantaj
l%l

18 198|/o3A Her türlü kiremit çall örtüsü sökülmesi, toplanmasl, temizlenmesi istif
eollme$

Teknik Tarifi: Mevcut her türlü kiremitin (mahya dahil) çatl yüzeyinden sökülmesi, klnk ve çatlak olanlannln aynlmasi, sağlam ç!kan
malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme. yatay ve düşey taşlma. boşaİma, her tüdü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici
genel giderleri ve kafi dahi|, hertürlü ki.emit çat| ö.tüşü sökülmesinin ,| m'fiyat:
oLÇÜ : söküIen çah yüzeyi 2düşümaj üzerinden hesaplanlr. Büton boşlukIar düşülü..
NoT : sjkümdeo çıkan malzemeler ida.eye aittir

2 iNŞ 2018/2
Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca eteği yapllmasl ( 40 cm

m

Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapllmasl
(,120mmx130mm 5 inç) (50 cm ara ile dlstan keleplenecek.)

m

4 iNŞ 2018/4
Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapllmasl. ( o,50 mm
kalınılkta yüzlük)

m

Galvanizli renkli sacdan atika duvarl kapıamasl yapllmasl ( 0,5 mm
kallnllkta 1,20 m genişlikte)

6 lNŞ2018/1 Temperli caml1,50 cmx 50cm eballannda çat| ç|klş kapağl temini ve Adet
yerine konulmasl

7 MSB,521/B2 Boyall Trapezoidal Kesitli sac Çatı Kaplamasl Yapllmas|
Teknik Taİifi: 0,50mm kalinliginda gaİveniz üze.i boyali trapezoidal kesitli sac, fabrikasyon rulo boyama sistema ile boyanmis (disa
bakan yüzeyi min, 5 mikron, içe bakan yüzeyi min- 7 mikron epokŞi asta. ve üstleri min, 20 mikron polyeste. son kat boya)
levhalarin bindirilmesi, asiklara lespiti, akse§uar|arin (mahya, saçak alti, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yefine konmasi, trifon
rondela alti deliklerinin silikonlanmasi, ansaat ye.indeki yükıeme. yatay ve düsey tasima, bosaltma, is ye.indeki montajinin
yapilmasi,
trapezoida

dahal 1 m2 boyali
p ediln

8 P-090

_gice@! !n!!!

9 Y.21.051/c1,|

Teknik Tarifi: Projesine göre 2. kalite çam kerestesinin rendesiz lata, me.tek, aşık. dikme, payanda, kuşak v.s. gibi kereste ile çivi
ve demir bağlantl malzemelerinden oluşan ahşap oturtrİa çaİ yapllmasü, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taş|ma,
boşaltma, her tüdü malzeme ve zayiat|, işçiIik, araç ve gereç gidederi ile imalat ve/veya malzemenin nakli, müteahhit kan ve genel

1m'
Ön yapımll bileşenlerden oluşan ıam güvenlikli, dış cephe iş iske|esi
yapllmas|. (0,00-51,50 m arasl)

Teknik Tarifi: Yapllann dlş cephelerinde yapllacak imalatlar için sabit ola.ak kullanIlmak üzeİe, me\.zuatlna. (iş sağhğl ve güvenliğa
kanunu. yapl aşle.inde iş sağhğl ve güvenl(ıi yönetnel(ıi, iş ekipmanlannln kUllanlmlnda sağllk ve 9üvenlik şadlan yönetİneliği,
ahşap ve ön yaplmll çelik ile a|üminyum alaşlmh bileşenlerden oluşan dlş cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme
ve tasarlm standa.tla.lna. projesine uygun, ön yaplmİ bileşenlerden oluşan ve yük slnfl min. 4 olan tam güvenlikli dlş cephe iş
iskelesinin gerekligüvenlik önlemleri allnarak kurulmasl ve sökülmesi, her tüdü malzerne ve zayiatl. inşaat ye.indeki yükleme,
yatay Ve düşey taş|ma, boşaltna işçilik, alaç ve gereç gidefleri, mileahhit genel giderleri ve kan dehil. 'l m2 fyatl:
oLÇü:
iskelenin yap|ld|ğl yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genaşlik olarak allnl. ve genişlik ile yüksekliğin ça.pım|
sonucu iş iskelesi alanl olarak hesaplanlr.
NoT:
1) Bİ mahali çevreleyen alandakitavanda iş iskelesini gereKirecek bir imalat yapılmasl söz konusu is€; tavan için iskele Heli
verilir ayf|ca. duvarlar içjn iş iskelesi bedeıi verilmez.
2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi. o mahalde yapllacak olan ve iş bkelesi kUrulmaslnl gerektiren tüm imalallann yaplm| için
kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilif.
3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaat| ile bu nitelikteki münferit anşaatlara uyguhnlr.
4) Yüksekliği 3,00 met.e ve 3.0o metreden aşağ| olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.
s)Ge,ekli dufumlarda file. branda vb. ile güvenlik tedbirteri allni.. Aynca bedel ödenmez.
6)lskelenin standartlanna. mevzuatna ve projesine uygun olarak yapl|dlğ| hususu, yapı denetim görevıisive yüklenici ale bidikte
tutanağa bağianacak ve bıl tutanak idarenin onaylna sunulacaKlr. Ayrıca, askele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde cD
ye aKarllacak ve bu cD tutanak ekine konulacaktl.. Bu tutanak ve cD'nin Cıdeme evraklanna eklenmesi gerekmekte olup bu
hususla. yerine getirilmeden iskele bedeıi ö'denmez
7)iskeleden çlkan malzeme majteahhide aittir,

10 Y,2,1.,l01/05 Çatl üzefine tahta kaplama yapllmasl
Teknik Tarifi arece onanmlş p.ojesine 9ö,e en az 18 mm kallnllkta ll. sln|f ç€m ke.estesinden yapllan tahtalann me\rcut
me.tek|er üzerine, arahksz ola.ak çakllmas|. bu iş un lüzumlu tahta. çiü ve zayiat, aşçiık, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşlma. boşaltna, müeahhit geneı gideİle.ive kan dahil. 1 rn2 fiyat :

oLÇU :

Projesinden tahta ile kaplanmış yatay düzlerndeki izdOşOmOnün alanI hesaplan|r_
NoT :

mevcui mertekler üzerine yalnlz tahta kaplama, yap|ldüğl takdirde uy9 uIanIr

(-

rcan K

mı

n inşaa: Teınıııc:ı

Bu fyat,

E Ç

1

_9€Q§!!!!9 ]Ll!üm kallnllkta)

3 iNş 2018/3

5 iNŞ 2018,

-]

us(&,-



AKçAABAT KAVAKL| iLKoKuLu oNARlM işi

iNşAAT MAHAL LisTEs'

1- (18.198/03a poz numaras|na istinaden} Her türlü kiremit çatl örtüsü süikülecek ve çıkan
malzeme mahalden uzaklaştlrllacaktlr.

z- (Y.zL.LoLloS VeP-90 poz numaraslna istinaden} çatl üzerinde çürümüş veya kullanılmayacak

durumdaki ahşap karkas Ve tahta kaplama yenilenecek.

3- (MSB.SZL/B2A poz numarasına istinaden} Çatl üzerindeki ahşap karkas ve tahta kaplama

teknik personel tarafından kontrol edilip onay Verildikten sonra, Boyah Trapezoidal Kesitli sac

Çatı Kaplamasl çatl üzerine semerli ve başlıklı vida ile vidalanacaktır. Projesine uygun

yapılacak olan bu imalat için kullanılacak sac kontrol elemanına numune halinde sunulacak ve

onay verilmesi sonucu montajl yapllacaktlr.

4- (iNŞ 2018/2 poz numaras|na istinaden) Çatl üzerindeki tüm bacalarln etrafı Gaİvanizli renkli

sac ile sarllacaktlr.

5- (iNş 2018/4, iNŞ 2oL8l3, Y.2L.o5|/c11 poz numaralarına istinaden) çat| üzerindeki tüm

yatay ve iniş yağmur olukları sökülecek yerine galvanizli renkli sacdan oluklar imal edilip

iskele ile yerine montajı yap|lacaktlr.

6- (iNş 2018/7, poz numaraslna istinaden) çat| üzerindeki tüm atika duvarlar galvanizli renkli sac

ile kaplanacaktır. Çatl mahyas|nIn üzeri de galvanizli renkli sac ile kaplanacaktır.

7- (iNŞ 2018/1 poz numarasına istinaden) çat| üzerandeki çatl kapağ| yerine Temperla camll,

50cmxsocm ebatlarında çatl çlklş kapağl takılacaktır.

8- Çatl inşaatlnln kiremit kaldırılması, tahta çakllmasl, sac çatı döşenmesi.......vb. aşamaları

resimlenerek kontrol mühendisine verilecek.

GENEL ŞARTLAR

1- İsteklaleran işi proje, şartname tarif ve mahal listelerane uygun olarak yapması esas olup

Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun

ya da olmasın, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına

uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapllması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan

hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.

2- iş Kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taş|malaf teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir

bedel ödenmeyecektir.

3- iş sonunda çalışılan mek6nlarln temizliği bedelsiz yapılacaktır.

4- Yapılacak işler işin projesine teknik şartnamesine ve mahal listesine uygun yapılacaktır.

YapIlacak tüm iş kalemleri Pozlara, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan poz tanımlarını, mahal

listesinde yapılan iş tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır. Mahal

listesinde pozlara karşılık gelen tanlmlar genişletilmiş olup açıklama d5hilindeki tüm işler ilave bir

bedel istemeden yüklenici taraflndan fen Ve sanat kurallarına uygun şekilde 8erçekleştarilecektir.

5.iş kapsamında iş güvenlaği ale ilgili tüm önlemler yüklenici taraf|ndan allnacak.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCAT|ONAL PRODUCT
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