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iş xaı-Euı-eni puRsııırııı-anı güzoeı-eni1

No

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)
işin Adı: AKÇMBAT MERKEZ |LKoKULU oNARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları

Poz No imalatın cinşi

18.,l98/03A
Her türlü kiremit çatl örtüsü sökülmesi. loplanmasl, temizlenmesi, istif
edilmesi

m

m

m201a/2 Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca eteği yap|lmasl ( 40 cm

Sayfa:1
Pu.santaj

Toplam: l00,0000 -

nu] a

2
0,5 mm kallnllkta

Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur o|uğu yapllmasl
120mmx130mm 5 cm ara ile

4 |Nş 2018/4
Galvanazli renkla sacdan düşey iniş borusu yapllmasl. ( o,50 mm
kallnllkta

5 iNŞ2018/1
Temperli camli,so cmx 50cm eballarlnda çaİ çlklş kapağl teminive

konulmas!
6 521lB2 Boyall Trapezoidal Kesitli sac Çaı Kaplaması Yapllmasl

ÇAM KERESTES

8 Y .2,1-o51lc11
yaplml| bileşenlerden oluşan ıam güvenlikli, dlş cephe aş iskelesi

LE AHŞAP OTURTMA ÇATl YAP|LMAS| OAHTA
KAPLAMASl

ılmasl 00-51 m arasl
9 Y.21.,101/05 Çall iizerine tahta kaplama yapllmas|
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TRABZoN iı_ ı,tiı_ı_i eĞiriıvt pıüoünı_üĞü
rerı.ıix şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : AKÇAABAT MERKEZ |LKOKULU ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>inşaat lmalatları Sayfa:,l

Bi.im ıiiktan Pursantaj
ülPoz No imalatın cinsi

1 18.198/03A
Her ıür|ü karemit çatl örtüsü sökülmesi, toplanma$, temizlenmesi, istif
edilmesi

Teknik Tarifi: Mevcut her türlü ki.emitin (mahya dahil) çatl yüzeyinden sijftülmesi, k|nk ve çatlak olanlann|n aynlmasl, sağlam çıkan
malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaİİna, he. tüdü işçilik, araç ve gereç gidederi, yükıenici
genel giderleri ve kan dahil, her türlü ki emit ça! ö.tüsü stkülmesinin 'l mı fiyatı:
ÖLÇÜ : sökğlen çatl yüzeyi izdüşümü üzerinden hesaplan|r, Bütün boşluklar düşülür.
NoT : Sökümden çü kan malzemeler idareye aattir.

2

3

iNŞ 201€V2

iNŞ 2018/3

Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca eteği yap|lmas| ( 40 cm
genişlikte 0,5 mm kallnllkta)
Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapllmasl

],
m

(120mmx130mm 5 inÇ) (50 cm ara ile dlştan ke|eplenecek.)

4 INş 2018ü/4
Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapllmag. ( o.50 mm
kal|nllkta yüzlük)

m

5 lNş2018/1
Temperli caml1,50 cmx 50cm ebatlaflnda çatl çlklş kapağl temini ve
yerine konulmasl

6 MSB-521/B2 Boyall Trapezoidal Kesitli sac Çatl Kaplamasl Yapllmasl
Teknik Tarifi: 0.50mm ka|inıiginda galveniz üzeri boyali trapezoİlal kesitli sac. fab.ikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa

bakan yüzeyi man_ 5 mikron, içe bakan yüzeyi min. 7 mikron epoksi astar ve üstleri min. 20 mikron po|yesteı son kat boya)
levhalarin bindirilmesi, asiklara tespati. aksesuaflarin (mahya. saçak alti, duvar dibi, kenar kaplama vb- gibi) ye.ine konmasi. trifon
rondela alti deliklerinin silikonlanmasi, insaat ye.indeki yükleme, yatay ve düsey tasima, bosalirna. is yerindeki montajinin
yapilmasi, malzeme. nakliye, isçjlik. montaj, zaiyat, araç ge.eç giderleri müteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 boyali
trapez9idal kesit! sac çatikqPlamasi yapilmasafyatidi.. oÇü: Kaplanan çati yüzeyleri ala! olarak lıesqpedilir.

, ** ffi}ıT.*X!İlİ*ifnı,ı§neorunrıııçATıyApıLMAsı 
IAHTA m"

Teknik Tarifi: Proiesine göre 2. kalite çam kelestesinin fendesiz lata. mertek, aşlk. dikme. payanda. kuşak v.s. g ibi kereste ile çivi
ve demir bağlantı malzemelerinden oluşan ahşap oturtrna çati yapılmasl, inşaat yerindeki yükleme. yatay ve düşey taşlma.
boşahrna, her türtü malzeme ve zayiah. işçilik, araç ve gereç giderle.i ile imalat velveya malzemenin nakli, mğ(eahhit kan ve genel
giderler dahil 1 m'fiyatld|r-

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dlş cephe iş iske|esi
yapllması (0,0G51,50 m aras!)

Teknik Tarifi: Yapılann d|ş cephele.inde yapllacak imalatla. için sabit olarak kullanIlmak üzefe, meyzuat|na. (iş sağllğl ve güVenliği
kanunu, yap| işlerinde iş sağllğü ve güvenliği yönetrneliği, iş ekipmanlaınln kullan|mlnda sağİk ve güvenlik şartlan yönetrneliği,
ahşap ve ön yaplmİ çelik ile alüminyum alaşlmll bileşenlerden o|uşan dlş cephg iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme
ve tasanm standadlanna. projesine uygun, ön yaplmİ bileşenlerden oluşan ve yük s|nlfl min. 4 olan tam güvenliklad|ş cephe iş
iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri allnarak kUrulmasl ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiat, inşaat ye.indeki yükleme.
yatay ve düşey taşlma, boşaltma işçilik, araç ve gefeç gidederi. mineahhit genel gklerleri ve kan dahil, '1 mı fiyatl:
öLÇü:
lskelenin yaplld|ğl yüzeyin. üst kotu yüksekıik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak allnlİ ve genişlik ile yüksekliğin ça.plmt
sonucu iş iskelesi a|anl olarak hesaplanlr.
NoT]
1) Bir mahali çevreleyen alandakitavanda iş iskelesini gerektirecek bir amalat yapllmas| söz konusu ise; tavan için iskele bedeli
verjlir aynca. duvarlar için § iskelesi bedeli verilmez,
2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi. o mahalde yapllac€k olan ve iş iskelesi kurulmaşln| gerektiren tüm imalatlann yaplmı tjn
kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3.00 metreden yüksek duva. inşaatl ile bu nitelikteki münİerit inşaatlara Uyguhnlr-
4) Yğksekl(1i 3,00 ,ıEtre ve 3.00 metİeden aşağı olan inşaatlara iş bkelesi bedeli veriknez.
5}Gerekli durumlarda file, branda vb- ile güvenlik tedbirle.i allnlr. Aynca bedel ödenmez,
6)iskelenin standartlanna, mey:uatlna ve projesine uygun olarak yaplldlğl hususu, yapl denetim görevlisive yüklenlci ile bidikte
tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onaylna Şunulacakhr. Aynca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde cD
ye aktanlacak ve bu cD tutanak ekine konulacaıİll- Bu tutanak ve cD'nin aıdeme evraklanna eklenmesi ge.ekmekte olup bu
hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez,

iskeleden çlkan malzeme mijteahhide aitti.

Adet

7

9 Y,21,101/05 Çatt üzerine tahta kaplama yapllmasl m2

Teknik Tarifi: ldarecc onanmlş projesine göre en az 18 mm kallnakta ll. slnlf çam keresiesinden yapllan tahtalarln mevcut
mertekler üzerine. afaıkslz olarak çak|lmas|, bu iş için liızumlu tahta, çivi ve zayiatl. işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşlma, boşaltma, müeahhi( genelgiderJeri ve kan dahil. 'ı m'fiyatl :

öLÇü :

Projesinden tahta ile kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanI hesaplanl.,
NoT :

, mevcut meftek|er üzerine yalnız lahıa kaplama, yaplldığı lakdifde uygulanıa.
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8 Y.21.051/c,|1



AKÇal341 yçg*Ez itKoKutu oNARlM işi

iNşAAT MAHAI [isTEsi

1- (18.198/03a poz numaraslna istinaden) Her türlü kiremit çatl örtüsü sdkülecek ve çıkan
malzeme mahalden uzaklaştlrllacakt|r.

2- (Y.21.t01/05 VeP-90 poz numaraslna istinaden} çat| üzerinde çürümüş veya kullanılmayacak
durumdaki ahşap karkas ve tahta kaplama yenilenecek.

3- (MsB.521/B2A poz numaraslna istinaden) Çat| üzerindeki ahşap karkas Ve tahta kap|ama

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

Çatı Kaplaması çatı üzerine semerli ve başlıklı vida ile vidalanacaktır. Projesine uygun
yapılacak oIan bu imalat için kullanılacak sac kontrol elemanına numune halinde sunulacak ve
onay Verilmesi sonucu montaiI yapılacaktır.

4- (İNŞ 201s/2 poz numaras|na istinaden) Çatl üzerindeki tüm bacalarln etraf| Galvanizli renkla

sac ile sarılacaktır.

5- (iNş 2018/4, iNş 2o18l3, Y.2|.o5l/c|| poz numaralarına istinaden) çat| üzerindeki tüm
yatay ve iniş yağmur olukları sökülecek yerine galvanizli renkli sacdan o|uklar imal edilip
lskele iIe yerine montajı yapılacaktır.

6- (iNŞ 2018/7, poz numaras|na istinaden} çatl üzerindeki tüm atika duvarlar galvanizli renkli sac

ile kaplanacaktır. Çatı mahyasının üzera de ga|vanizli renkli sac ile kapIanacaktır.

7- (iNŞ 2018/1 poz numaraslna istinaden} çatl üzerindeki çat| kapağl yerine Temperli camh,

socmxsocm ebatlarlnda çatl çlklş kapağl takılacaktlr.

8- Çatl inşaatlnln kiremit kaldırılması, tahta çakılması, sac çatl döşenmesi.......vb. aşamaları

resimlenerek kontrol mühendisine verilecek.

6ENEL ŞART|,,'R

1- isteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerine uyBun olarak yapmasl esas olup
Pufsantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun
ya da olmasın, proje detay, tarif Ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarlna
uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan

hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.

2- iş Kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taşlmalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir
bedel ödenmeyecektir.

3- iş sonunda çalışılan mekönlarln temizliği bedelsiz yapılacaktır.

4- Yapllacak işler işin projesine teknak şartnamesine ve mahal lastesine uygun yapllacaktlr.
Yapılacak tüm iş kalemleri Pozlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan poz tanımlarını, mahal
listesinde yapılan iş tanımların|, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır. Mahal
listesinde pozlara karşılık gelen tanImlar geniş|etilmiş olup açıklama dahilindeki tüm işler ilave bir
bedel istemeden yüklenicitaraflndan fen Ve sanat kuralıar|na uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

5.iş kapsamında iş güvenliği ile ilgiIi tüm önlemler yüklenici tarafından alınacak.

M ndisi
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