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iş xaı-e ıııı ı_Eni pu nsıııreı ı-enı ğüzoeı-eni )
(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredi0

işin Adı : ARslN ANADoLU |MAM HATIP LlSEsl PANS|YoN BlNAsl YANGIN MERD|VEN| oNARlM iNŞAATl
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları sayfa: 1

s imalatn cinsi Birim Miktan Pu.santaj
No Poz No

1 1E.183 ] Patlayicl madde kuılanmadan çimento harçll kargir inş. ylkll m3

2 18.198t12 seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi

3 18.198/28

4 18.198/29

Alüminyum Ve PVc den Yapılan he, tüflü kapl ve pencere
asınln sökülmesi

Her türlü demir (kapl, pencere, camekan, korkuluk, parmakılk, sac kapı
kg

kasasl Vb.) imalatln sökü|mesi

Vasistas taklmlnln yerine takllması (Çelik makas, kromaj koltutanak) Adet5 B03

6 B18 Ayadl menteşe (çift) plaslık kaplamahnün yerinğ takllması Adet

7 c01
ispanyolet taklmlnün yerine takllmasl (kol dahil) 100 crn'e kadar, 2
kavramalt

Adet

8 P-135 12o DAKIKA DAYANIML| PANiK BARL| YANG|N KAPlsl Adet

Beton santralinde üretilen veya satln alınan ve beton pompasıyla
9 Y.16.o5o/13 basllan, c 16/20 baslnç dayanlm slnlflnda, gri renkte, normal haztr m'

beton dökülmesi n naklidahil

10 Y.,l8,001/c15
190 mm kallnhğlnda yatay delikli tuğla (190x'l 90x,l35 mm) ile duvar mı
yapülmasl

11 Y.23.176
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapllmasl Ve yerine

k9
konulmasl

12 Y.23.241

Plastik doğrama imalatl yapllmasl ve yerine konulmasl (sert PVc
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri
imalat) Not Tüm ana profller ile ilave profiIler, pencere kapall iken

kg

ve dikkat bir enazlma
13 Y.25.00z01 Demır yüzeylefe korozyona karşl iki kat boya yapllmasl

14 Y.25.00y05 Eski boyall yüzeylere astar uygulanafak iki kat su bazll mat boya

vapllmasl (iç cephe)
Yeni slva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazll mat boya,l5 Y.25.003/15 yapllmasl (iÇ cephe)
Brüt beton, slvall veya eski boyall yüzeylere, aslar uygulana rak silikon,l6 Y.25.004/04 esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
(42,5x42,5 cm) veya (45x45 crn) anma ebatlannda, her türlü desen Ve

17 :Y.26.oo7l4o6A , yüzey özelliğinde, l.kalite, renkli, slrll porse|en karo ile 3 mm dez
arallkll döŞeme kaplamasl yapllmasl «aro yaplşılnclsl ile)

18 Y-26.o2olo42A
3 cm kallnlığlnda renkli mermer levha ile dış denizıik yapIlmasl

honlu a cilaIl

200/250 k9 kirecçimenıo kanşümı kaba ve ince harda slva yapllması21 Y.27.501lo2 slvasl
22 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakasl yaptlmasl

23 -Y -27.583 2.5 cm kallnllğ|nda 400 kg çimento dozlu şap yapllmasl

24 Y.2a.645lc21
PVc ve alüminyum doğramaya profiı ile 4+4 mm kallnllkta 12 mm ara
boşluklu ilk caml ls| kontrol kaplamal| çifi camlı pencere ünilesi

Ital<ılması

ş. Müh.
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iş rııeı,ıı-eRi puRsaı.ırııı-anı §üzoeı-eni)
(Yüzdeler toplam yaklaş|k maliyete göredi0

işin Adı : ARslN ANADoLU iMAM HATiP LisESl PANsiYoN BİNAsl YANG|N MERD|VENI oNARlM lNŞAATl
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı sayfa:1

s.
No

Pursantaj
Poz No

794-304

2 EöZELA1

imalatn cinsi Birim Miktan

3 EözELsol Vadlk sensörü 180/360 derece ayarlanabilir Adet

Paralel sorti, Linye ve sorti hatlarl kurşunsuz anligron (NHXMH)
nevinden malzeme ile

TlP 81 Tipi tavan armattirü Adet

Toplam: 6,5705 -
DÜZENLEYENLER
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1 Projesinde gösterilen şekilde duvarlar kırılacak, yeni örülmesi gereken duvar|ar

örülecektir. Yangın Merdiveni ana çıkış kapısını yerleştirmek için projede gösterilen

duvar kapı yerleştirilecek kadar kırılacaktır. Çamaşır ve ütü odas|nda kaydırılacak o|an

pencere sökülerek, projesindeki yeni yerine yerleşimi sağlanması için yeteri kadar

duvar kırılacaktır. Pencerenin antipas boyalı kör kasası yeniden yapılarak, kırılan tuğla

kadar diğer tarafına tekrar örülerek oluşan boşluk kapatılacaktır. Söz konusu
pencerenin denizlik ve parapeti 3 cm renkli mermer ile yenilenerek sökülen pencere

ile aynı ebatta ve özellikte PVC pencere olarak yeniden yapılarak, 4+4 mm kalınlıkta

12 mm ara boşluklu ısı kontrol kaplama|ı çift camlar takllacak, ispanyolet, Vasistas Ve

menteşeleri ile birlikte yeni yerine monte edilecektir. Yeni yapılan pencerenin

merkezleri ve çevresinin, ayrıca örülen pencere yerinin dış cepheye bakan kısmının

dış sıva ve silikon esaslı dış cephe boyası onarımları yapılacaktır. Bina içinde yangın

merdivenine açılan eski yangın kapısı sökülerek idareye teslim edilecektir. (18.183 -

l8.198'28 - 18.198'29 - Y.18.001/c15 - Y.23.176 - Y.25.002/01 -Y.27.501lo1 - Y.25.0oıU04 -

Y.23.241 - Y.28.645lC21 - Y.25.020l042A - Y.26.020l052A - COf - B03 - B18 poz no.ya
uygun)

2. Yeniden oluşturulan Ana Yangın Kapısı Çıkışının sağlandığı holün (Rampa + Kapı Önü)

mevcut yer döşemesi kaplaması sökülerek projedeki kot baz alınarak C16 bas|nç

dayanımlı beton ile rampa oluşturularak üzerine tesviye + şap atılarak, süpürgelik|eri

ile birlikte 45*45 1. Kalite renkli, sırlı porselen karo ile yer döşemesi kaplaması

yapılarak aradaki kot farkının geçişi sağlanacaktır. Yeni örülen duvarların

süpürgelikleri yapılacaktır. (18.198112 - Y.16.050/13 -Y.27.581 - Y.27.583 - Y.26.007/406A
poz no.ya uygun)

3. Projede belirtilen yerlere projesinde teknik tarifi verilen 120 Dakika Dayanımlı Panik

Barlı Yangın kapıları takılacaktır. Yeni örülen duvarların kaba ve ince sıvaları yapılarak,

iki kat su bazll mat boya ile boyanacaktır. Yeni oluşan çamaşlr Ve ütü odası ile yeni

oluşan Ana Yangın Kapısı çıkışının sağlandığı holün ( Rampa + Kapı Önü) duvar ve

tavan boyalar| iki kat su bazlı mat boya olarak yenilenecektir. Tadilattan kaynaklanan

sıva boya tamiratlar| yapılacaktır. (P-135 - Y.27.501lo2- Y.25.003115- Y.25.003/05 _ poz
no.ya uygun)
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TEKNiK şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: ARslN ANADoLU |MAM HATİP LiSEsi PANS|YoN BiNAS| YANG|N Sayfa: 1

MERD|VENi oNARlM iNŞAATI
s imalat(n cinsi Birim Miktan Pursantaj

v.lPoz NoNo
Pallaylcl madde kullanmadan çimento harçll kargir inş. ylkIl m3

Teknik Tarifi: Çimento harçh ka.gir ve horasan inşaafun patlaylcü madde kullanl
düşey taşlma, boşalt na. her tü.tü işçilik, araç ve gereç giderleri. yüklenici gene

imadan ylkllmas|, inşaat yerindeki yükıeme, yatay ve
lgiderleri ve kall dahil, çimento harÇll kargir Ve

holasan inşaahn y!kllmasİnln 1 ml fiyatt:
öLÇü : Ylkılan yerin boyutlanna göre hacrni hesaplanlr.

2 18.198112 seramik, iayans vb. kapıama sökülmesi
Teknik Tarifi: seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi. inşaat yerindekiyükIeme. yatay Ve düşey taşıma. hertürlü işçilik. araç Ve

ge.eç giderlerj. yüklenici genel giderleri ve kan dahil, seramik. fayans vb. kapIama sökülmeşinin '1 mı fryatü

öLÇÜ : Sökülen kaplama alanl hesaplanlr

3 18.198/28
Alüminyum Ve PVc den yap|lan her türlü kapl ve pencere
doğramaslnln sökülmesi

Teknik Tarifi: PVc Ve alüminyum pencere doğramaslnı yeniden kullanllabilecek şekiıde itinaİ olarak sökülmesi, gkan malzemelerin
istjfi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, her tü.lo işçilik. araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kan dahil,
alüminyum ve PVc den yapılan her türlü kapl ve pencere doğramasl söküImesinin 1 m'fiyat:
öLÇü : söküm yapllan kapl, pencere alanl ölçülür.
NoT : sökümden çıkan malzemeıer idareye aittir

4 18.198129
Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapl

kg
kasasI vb.) imalalln sökülmesi

Teknik Tarifi: Demir kapl, pencere, camekan. korku|uk, parmakllk, sac kapı kasası vb. imalatlarİn sökülmesi, Ekan malzemelerin
istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç gide.Ieri, yüklenici genel giderleri ve kan dahil.
her tü.lü demir imalat sökülmesinin 'l kg fiyatl:
ÖLÇÜ . Sökülen imalatln ağld|ğl tart!larak tutanağa geçirilir.
NoT : sökümden kan malzemeler ida aittir

5 794-304
Paralel softi, Linye ve sorti hatlarl kurşunsuz antigron (NHXMH)
nevinden malzeme ile

Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlannln tes;s §ekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlarl
en az 2,5 mm2 sodi hattan en az 1,5 mm2 ve lEc 60332 Part 3.1 Kat.c,Ts EN 50267-1 no.mlanna uygun olmak üzere her nevi
malzeme temini, naklive lik dahil, olçii: Bjrim Fiyat No: 792-200 gLbidir.

6 B03 Vasistas taklmlnln yerine takllmasl (Çelik makas, kromai koılutanak) Adet

7 B,18

Teknik Tarifi:
(Ahşap, Meta

MADENi AKSAMLAR| Pencere Doğramala.l Madeni Aksam Birim Fiyatl
l, Plastik)

Ayarll menteşe (çift) plastik kaplamallnın yerine takllmasl Adet

8 ic01

-eknik Taifi: DoĞRAMA MADENİ AKSAMLARı Pencere Doğramalart MadeniAksam Birim Fiyatl
Metal, Pl

spanyolet taklmlnIn yerine lakllmasl (kol dahil) 1o0 cm'e kadar, 2 Adet
kavramalı

Teknik Tafifi
(Ahşap, Metal ve Plastik)

MADENi AKSAMLARI Pencere D€ramalarl Madeni Aksam Birim Fiyatı

arenin ll izni ile ulanlr

9 ,EÖzEtA1 TiP 81 Tipi tavan armatüriı Adel

Teknik Tarifi: Ts - 8697 - 8698'e uygun 25 -30cıTü çap|nda yassl veya opal cam gloplu, alüminyumdan mamül armatür tavan
armatü.ünün tem ini nakli, 23w tasarruf ulü, fselen d , her nevi malzeme Ve ik dah ır halde teslimi

10 ]EözELso1 Vadlk sensörü 180/360 derece ayarlanabilir Adet

Teknik Tarifi: Kalitelifirma ürünü cE, TsE belgeli 
'80/360 

derece ayarlanabilir Varllk sensörünün teminimont4| he.türlü küçük
: malzeme dahil çallşır halde tesıimi. Diğer Hususıar:kişi ortamda bulunduğu surece lambay yakar
.3 gözlü sensor teknolojisi sayesinde her yönden algllama.

i . Aq ayar apaİat sayesinde '|80'/ 360' ayarlanabilme
! . s|va ustu kolay montai
i . UzaRan kumanda ve manueı ayarlanabili. zaman, lux, mesafe özelliği
i . 32m Algl|ama mesafesi
: . Geliştirilmiş düital sinyal işleme yazılım| ve güç]ü mikroişlemcisi
: sayesinde oftam slcakı|ğ| değişimlerinden, hasŞasiyet ve parazitlerden
] etkilenmeyen hatas|z algı lama,
] . Dairese| 2o1m2 varlık algllama alanı
i . Dairesel804m2 hareket alg||ama alant
; . slcakllk kompanzasyonu ile 4 mevsim karadl çalışma

. Algllamayl gösteren lşlkk uyan.

. Şeffaf lens ile maksimum alglİama bölgesi

. Kullanlcl rlannı h özelI

]P_135 120 DAK|KA DAYANIML| PAN|K BARL| YANG|N KAPlsl Adet

Teknik Tarifi: Proje ve teknik şartnamesine uygun olarak 120 Dakika dayanlmll Panik Barll Yangln kapls| imalahnln yap|lmasl için.
her tüdü maİzeme iIe zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri jle imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay

lma altna, mo , müteahhit kan ve eneld

§nf 1S

iderlef dahiı 1 Ad dır

l 18.183

Adet
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TEKNİK şARTNAME (İş KaIemleri)

işin Adı : ARS|N ANADoLU |MAM HAT|P LiSESi PANS|YON BlNAsl YANGıN
MERD|VENi oNARlM lN Tl

Sayfa: 2

s.
No Poz No imalatn cinsi Birim Miktarl Pursantai

$l

12 Y.16.050/13
Beton santralinde ürelilen veya satln alınan ve beton pompaslyla
basllan, c 16/20 baslnç dayanlm slnlflnda, gri renkte, normal hazlr
beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Taknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m ı/sa kapasiteli. dört gözlü agrega bunkedi kompresörlü Ve

4) Pom pa kullanlımaması halinde analizden bedelidüşülü..

,l3 Y_,|8,001/c15
,l90 mm kallnllğlnda yatay delikliluğla (190X1 90x135 mm) ile duvar 

m2
yapılmasI

kumanda kabini iıe bidiKe bilgisayar kontrollü. min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli. ge.i kazanm
ünitesi. agrega ve beton deneyıeİni yapabitecek kapasitede laboratuar, jene.atör, yeteri kadar transmakser ve mobil beton pompası

ile en az bi. adet yükleyici, katkt tankl ve katk| tartl bunkeri. nem ölçeİ ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik

kalibrasyonu yapllmlş beton ğretim tesisa) standardına ve p.ojesine uygun. yıkanmİş, eIenmiş granülometrjk kum-çakl.ve/veya
krmaİa;, çimerİo, su ve gereKiğinde katk| maİzemesi ile c 16i/2o slndlnda üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satn
aİnan h-azlr beton harclnln: beton kalite kontro|lerinin yapllmasl. transmikserle.e yükıenmesi, işyerine kadar nakli. dğküm ye'ine

beton pompasl ile basllmasl, yerleştirilmesi. vib.atör ile slklşİnlmasl. sulanmasl. soğuktan, slcaKan ve diğer dış tesirle.den
korunması ve bakımın!n yap|lmasl, gereklive yeter saylda deney içn numune aknmasü ve gerekli deneylerin yapllmas|, iÇin gerekli

her türlü işçilik, malzeme ve zayiat. makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey laşlmalar,
yıkleme vj boşalımalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çaklveya klrmataş|n ve çimentonun temin edildiği. üretildiği veya

aatln aİndığl yerden taşıtlara yüklenmesi. beton tesisine nakli, taş{lardan boşaltllmasl, istffi. beton tesisine konulmasl, beton
bünyesindJvi sulama için kutianıüan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanlafln temini ve amortisman giderleri ile

her iünü diğer gideriel v; müteahhit genel giderlefi ve kan dahil, yerinde dökülmüş ve bas|nç dayanlml c 1ğ20 olan gri renlİe.
normal haar betonun l m{iyatı:
öLÇü:
Projedeki boyutlaİ izerinden hesaplanıl.
NoT:
1) 0.etilen veya safun allnan betonun ü.etildiği tesisin, TSE ve mevzualnln gerektirdiği diğeı belgelere sahip olmasl ve bu belgeleri

imJıata başıamaaan once idareye vermesa zarunludu., lbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanllmasına müsaade

edilmesi k;ydıyla ancak, bu tesiste ü.etalen veya sattn aİnan ve yürüdükteki me,/,zuatlna göre piyasa aru koşullannI da taŞ|yan

uygunluk belgeli betonun imalatta kullanIlmas! mümkün olacaktr-
2i-Betonun sitın ahnarak teman edilmesi halinde, üzerinde işin adl da belirtilmiş olan faturalan. birer su.etinin ödeme belgelerine

eklenmesi zorunludur.
3} Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkl malzemesinin bedeliaynca EdeneceKir,

Teknik Tarifi: Projesine göre yatay
inşaat yerindeki yükleme. yatay ve

kanşıml harç kulıanIlarak duvar yaplımasl. lüzumunda sulanmas!.
türlü malzeme ve zayiatl. işçilik, araç ve gereç gidefleri, miıteahhit

delikli tuğla ile çimento-kireç
düşey taşıma, boşallma. her

genel giderleri Ve kan dehil, ,l m' fryatl
ö P ndeki ar üzerinden lanır.0.10 rn: den uklar dü ülmez.

'oiY.23.176
I Lama ve profil demirlerden çeşil|i demir iş
I konulması

leri yap|lmasl ve yerine
kg

Teknik Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demir|erden yap|Ian her çeşit merdiven balkon köprü ko*uluklan, pencere ve bahçe
parm akİktan, çattya çlkma. fosseptik ve benzeri yerlere yap|lan merdivenler, lzgara ve benzeri işlerin yapı|masl için demir perç.in,

civata, kaynak ve hertürlü maEeme ve zayiatl,
ve karl dahil, (boya bedeıi hanç) 1 k9 fiyat:
öLÇü:

işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma. boşaltma, işçi|ik, müteahhit genel gidederi

lmalat Ve Varsa tespit malzernesi i|e bidikte boyanmadan ve montajdan önce taı!İr
NoT:

kabul ediımesa taftl esas allnlr

Ancak idareler lüzum gördüği takdirde poje boyutlafl üze.inden bütün p.ofllerin ve düğüm noktalan levhalannln c€tveıdeki
ağlrllklanna nazaran Ğrtl ağ-lrlülnl tahkik ;debilir_ Bu tart neticesinde; çetvellere nazaran % 7 ağlrllk iazlasl da ödeme yapıılr, % 7

i d;n fazla ağl.ilk dikkate alınmaz. Bu taııı neticesinde bulunan ağldlğln @tveldekinden az olmasl halinde yapl|an imalatln idarece

15 Y.23.241

Plastik doğrama imalatl yapIlmasl ve yerine konulmasl (sert PVc
doğrama profillerinden her Pşit kapl. pencere, kaplama ve benzeri
imalat) Not: Tğm ana profiller iıe ilave profller, pencere kapalı iken

kg

örülme n ve dikkat n bir rde,enaz 1ma
Teknik Tarifi: arece onaylanmlş proje Ve detayla rüna göre yapllan serl PVc proİillerden plastik doğramalar ve aksesuarlarl ve cam
gtalan her türlü hava şadlarlna karşl dayanıkIı. yüzeyleri pOrüzsilz olmaİdlr PVc den mamul ana profil( standaüdına göre et
kallnllğl slnıfl h'olan ve görünür yüzeylerdeki et kallnllğt 2,8 mm,gö.ünmeyen yüzey'e.de ise 2,5 mm olmalldlr,) kesiüeainde gerek

lsl gerekse ses izolasyonu ve aynca su tahliyesini hüzland lracak şekiıde tasartanmlş 6n odacük sistemi olacaKlr. Metaltakvaye
proflleri ile ana pfofille.in (kasa, kanat, orta kayf) gerekıi mukavemetisağ lanacaktlr. Metal takviye profi ıleri, slcak daldtrma metodu
ile yapl|m§ galvanzle pasa karşl korunmuş, sacdan u veya kutu profillerd ir. He. iki halde de sac kallnİğ| ka§a ve kanatlarda 1,5

mm'den 
'azla 

orta kayltda da 2 mm den fazla olmayacaKlr. (Ancak çok gen iş kayİt ve kanatlarda yapllan hesaplama §onucu atalet
momenti yukarlda belirtilen sac kaltnllklanndan yüksek çlkarsa çıkan sonuca uyumlu kalünlıkta sac kullanlımalld|r.) Metal takviyeli
PVc profiıIer plastik köşe kaynağl, vıja, kanat bağIaması vesair imkanla.la bideştirile.e k yaldlmcı doğrama profille.i. levhalar ve
diğer profiller yardım| ile her çeşit pencere doğlamasl, kap, camekan ve benzeri imalat yapıl|r. tmalatç firmaca onerilen sisteme
uygı_ın olarak kanat arallklan iki s|ra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izoıe edilecektir Her cins ve kallnllklardaki camtn
takllmasl, cam ç(alarü yafdl mı ile olur. lmalatg firmaca önerilen sisteme uygun olafak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullede
sağlanacaktl.- Her pencere kanat çerçevesi (doğramasl) doğrama kasaslna en az 2 (iki) ) kapl kanat çerPvesi ise en az 3 (üç)

menleşe ile tespit edili.. Menteşeler kanadIn ayarll ç€Iışmaslnl sağlayacak mukavemette ve dizaynlnda olacahr. Plastik doğrama
kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu

r(

n el makinalarla llmak §uret e imalatı llarylqgtğ_



TEKNiK şARTNAME (iş Katemleri)

işİn Adı : ARslN ANADoLU IMAM HAT|P LisEsl PANSIYoN BlNAsl YANG|N
MERD|VENl oNARlM iNŞMT|

imalattn cinsi Bi.im Miktan Pursantai
Poz NoNo

doğramanın kargir aksama veya demi. konstfüksiyona (kö. kasa) tespiti yap|lacaktr
(Kargi. aksama montaj3 şekilde olabilir.
ilke-net lamalan ile; Kenet lamaıan uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine yeİleştirildikten

sonra kenet lamasl diğertaraflndan yine uygun boyutta vida ile ka.gir aksama monte edili..
b)Çelik dube|ler ile: D€rama yerine yedeştirildiKen sonra. matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva

aç|llr. B! yuvaya, uygun boyutta seçihiş çelik dubel yerleşiirilir ve slkllr.
c)çelik mant4 vidalan ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra. matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde
yuva aghr. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik montaj vidalarl yerleştirjli. ve §lkİr.
Kör kasaya montaj 2 şekiIde olabilir-
a) sac vidalan ile; Dog,ama yerine yedeşiifildilden sonra, matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçeçek şekilde yuva a9İr.

. Bu yuvaya. uygun boyutta seçiImiş sac vidaıan yerleştirilarve s|klllr.
u1 fuit pionndı ıe; Kiiit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçasl d€rama üzerine her yönden taklllr. Doğrama yerine
yerleştirildiRen son.a. kilit profille.inin ikinci parçasl. birinci paça ile kilitlenecek şekilde yerine yer|eŞtirilir.)

§u, hiva, ses geçirmeyecek şekilde s|zdl.mazİğln sağlanması. kanat aralıklafinda izolasyonu sağlayacak contalann.sist€me uygun

olarak yerlerinJ tispiti için hei türlğ maızeme ve zayiaİ, inşaat ye.İndeki yükleme. yatay ve düşey taşlma, boşaltma, iŞÇilik. araÇ ve
gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kan dahil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyat:
öLÇü:
.l)Yalnlz sen PVc plastik doğrama malzernesi, epdm. neopren veya Fe contalar. silikon esasll macun, tespil vidaları veya kilit

p.ofilteri, birleşim paİçalan. profil içinde bulunan takviyeler bi.liKe ta.tlltr.
2rdare lüzungğ.düğü takdirde proje boyutlan üzerinden, profillerin tablodaki ağ!rltklanna gö.e taıtl ağlrlığlnl tahkik edebilir Bu taıtl

neticesinde tabioıara n azaa^ o/o7 ;ğrllk fazlaslna kadar ödeme yap|İr. Tablodaki ağlrlıkla.a nazaran tartı neticesi bulunan ağld|ğln

az o|masl halinde, yapllan imalatln idarece kabul edilmesi şartlyla ta.i esas aİnlr.
3)Detay projeıefind; gefek plastik profillerin, gerekse metaltakviye profillerinin metre ağlrllkıan ile bağlant elemanlannln birim

ağlrllklan belirtilecektir,
NoT:
,l)Madeni aksamln yerine taklması bedeli doğrama fiyatlanna dahiİdi..
2iPlastik doğ.ama ;ksesuarı (ispanyolet. menteşe, kiıit ve ilaveIeri, vasistas makas ve çarpmaİan, pivot menleşeler, sürgüle., kapü

ait| flrçalan,-her türlü kapt koll;ri, hidrolik mekanazrnalar benze.i agna, kapama. kilitleme mekanizmalan vb.) tart|ya dah edilmez.

Bedelie.i var§a kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca iasdikli fatura bedeline % 25 mğteahhit genel gidederi ve kii ilave

edilefek ödenir.
3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapah iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m arallklada.okunakll ve
goriınor şeiiıde profiı uzuntuğu boyunça işaretlenmelidir. Ana profiller i|e ilave profllerin işaretlenmesi en az aşağldaki bilgile.i
içe.melklİ.
- lmalatqnün adl veya tica.i maıkas,,
- Bu standardln işaret ve numarasl oS EN 

'260&1 
şekıinde),

- Et kalınllğl sınlfl,
- lzlenebilirl n .la olabilecek imalat kodu ın tarih Vb.

16 üY.25-00zO,t iDemir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmas| m2

Teknik Tarfi: Demk imalat yüzeyıerinin zlmpara ve
antipas sürülmesi, bu işlerin yaplımasl için her türlü

tel flrç€ ile temizlenmesi. 0,100 kg f.kat. 0,1

malzeme ve zayiat|, işçilik. müteahhit genel
00 k9 2.kat (her kat farkl| renkte)
giderleri Ve kafl dahil 1 m'fiyatı:

i öLÇü:
a) Mobilyalarda boyanan yüzey öIçülür.

] b) Kapı ve bölmele.de;
] 1) Te|aro kasall olan|arda; slvadan sıvaya ikiyüzü ölçülür.
i 2) Kasal| (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yiızün ölçr.ısüne kasa alanlan dahal edilir.

' 3) Kasa ve perYazİ olanlafda pervazdan pervaza iki yüzün ğlçüsüne kasa dehil edilir.
, li Botun olçoıerde. girinti. gktnt ve cam boşluklan ö|qrye katllmaz. Pencere kenannda çta Varsa, ölçB buradan al|nlr.

, c) camekan ve pencefelerde:
| 1i Camekan ve pervazll pencerelerde; pervaz d|şlna pervazslz pence.ele.de, sıva yğzğnden sNa yüzüne olmak üzere düŞey
i dİzbmdeki alan| ölglıür. Yalnız bir sath hesaba ahnlr, iki satlh boyanlı cam boşluğu 9kanlmaz, denk|ik, kasa ve kenarlan mevcut
ise aynca ölçüle.ek, alana iEVe edilir.
2) Çih pence;brde ayien ölçuıür, iki pencere araslndaki ahşap kasa ayn ölçülü, ve alan iEve ediliı Her iki pencerenan ki yüzü

boyanl., birer yüzo hesap edjlir. cam boşiuğu çlkarllmaz.
d) Pamak|lk ve korkuluklarda biryüzün düşey düzlemdeki izdüşOm alanl ölçülü.Boşluk düşğlmez.

Kolon, makasl, kula lez ve benzeri demir imaEtta ö lür

'l7 ıY.25.003i/05
Eski boyall yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazll mat boya

lmasl ce he
Teknik Tarifi: Eski boyaI| yüzeylerin teI flrça, zımpaıa veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alg tamarin in yapllmasl,

, zlmParalan masl, o,15o k9 su bazll aŞtal soriilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazll mat boya yapllmasl için

her tü ü maIzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel gidede.i ve kan dahil, 1 m'fiyatt
ÖLÇÜ: Pojesi üzeİinden boya yapllan yozeyler ölçOıür, Tüm boşluklaf düşğlür
NoT] 3 m den duvar ve tavanlarda ca iskelesiverilil. s|va iskelesi varsa a cab verilmez,

Y 25.003115
Yeni slva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazll mat boya
yapllmasl (ç cephe)

m,;
Teknk Tarif: Boyanacak
istenilen renkte 0,'| 00 kg

yüzeyde; zlmpara. taşlama ve temizlik yaplldlktan sonra, 0,150 k9 su bazll astar uygulan l
,1.kat, 0"l00 kg 2.kat su bazİ mat boya yaptlmasl için he. tüdü malzeme ve zayiat!. aşçilik.

giderie
i öLÇü:

ri ve kan dahil, 1 m'İiyah
Projes a üzerlnden boya yaplıan yüzeyıer ölçü

1n rf
lür. Tüm boşluklar düşülür

r. bunun üze ne
müteahhit 9enel

Sayfa: 3

18



TEKNiK şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adl: ARslN ANADoLU |MAM HAT|P L|SES| PANsiYoN BlNAsl YANG|N
MERDIVENl oNARlM iNŞMTl sayfa:4

s.
No Poz No ımalatın Ginsi Pursantaj

|%

NoT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlalda ayflca iş iskelesi verilir. sıva açan iş iskeıesi varsa, aynca boyaya verilmez.

19 Y-25-004/04
Brüt beton, stvall veya eski boyall yüzeylere, astar uygulanarak silikon
esasll su bazlı a yapllmasl (dlş cephe)

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin zlmpara kağldl Veya mozayik sihe taş| ile düzeltilmesi, çapaklann ve
bedaraf edildikten son.a 0,150 kg astar sürulmesi, üzerine 1.katna 0,180 k9, 2.kattna 0,120 kg isabet et n

faz la grenli klslmlafln
ek üzere istenilen renkte

silkon esasll su bazll boyanln flrP veya rulo ile yüzeye uygulanmast için gerekli he. türlo malzeme ve zayialt, işçilik, müteahhit
ve kafl dğhil. 1 m'fiyattgenelgiderleri

öLÇü: Proje§i
NoT: 3 m den

üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür, Tüm boşlukla. düşülür
veailmez.Yğksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş ıskelesi ve.ilir. slva iÇin i§

(42,5x42,5 ğn\ ueya (45x45 crn) anma ebatlarında. her tüdü desen ve
20 Y.26.007/4o6A yüzey özelliğinde, I.kalite,

arahkll döşeme kaplamas
renkli, slrll porselen karo

I Yaollmasl (karo yaplştlrl
ile 3 mm derz
c|sl ile)

Teknik Tarifi: onayıanmlş detay projesine uygun düzgün yüzeyin. yaplşmayü engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kallntllardan
anndlnlmasl ve nemlendi.ilmesi, yüzey üzerine çimento eşasll. yüksek perfo.mansıl. kayma özelliği azaltlımış, aqk bekletine süresi
Uzahlmlş karo yaplştlnclnln sürülmesive özeltarak ile yivlendi rilmesi. (42,5 x 42,5 c.n) Yeya (45 ı 45 cm) anma ebatlannda her tü.lü

desen ve yüzey özelliğine sahip. l.kalite, renkli, slrll porselen ka.onun . mastar ve tesviyesine uygun oıarak, 3 mm dez aral|klan

bl.aklarak döşenmesi, dezlerin istenilen renKe çimenlo esash, yüksek performansll, yüksek aşlnma dayanımh, su ernilimi azalfulm|ş

dez dolgu malzemesi ile doldurulmas|, kaplama yap|lan yüzeyin temiz lenmesi, her türiü malzeme ve zaiya!, işçilik araç ve gereç
giderleri. iş yerinde yükleme, düşey taşlma. boşaltsna. müteah hit genel giderleri ve kan dahil 1 m' fiyatl:

|ıan
yatay ve
ve varsa üzerindeki ö lerea u nır

3 cm katlnllğlnda renkli mermer levha ile dlş denizlik yapllmasl?1 Y.26.o2olu2A (3cmx30-4Gsoğnxserbesı boy) (honlu veya cilall)
Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapllmlş mevcut yüzeylerinin temizİenmesi . lslatlmas*oo k9 çimento dozlu ha,çla bi. altİk
yapılmasl. bunun üzerine meyilve damlahkfu olarak yekpare şekilde haırlanm lş 3 crİı kallntlğtnda honlu veya calalı mermel levhadan

yapllmış dlş denizliğin ye.ine kaplanmasl, temazlenmesi, silinmesive bu işlerin yapllmaşlnda gerekİi her türlü işçi|ik, malzeme ve

zayiat, işye .inde yükleme-boşaltma. yatayjüşey taşlma, mğteahhit genel gidederi ve kefl dahil. 1 m'fıyatl
oLÇü Kaplama vaplİan yüzeyler projes a üzerinden hesaplanlr.

3 cm kallnllğ!nda renkli mermer levha ile parapet yapllmasl (3cmx3G
40-50cm xserbest bov) oonlu veya cilall)

Teknik Tarifi: Şartnamesine uyg un yapllmlş mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, lslatı lrnasl. 4oo k9 çimanto dozlu harçla bir aıtllk
yapılması. bunun üzerine meyil ve damlahkİ olarak yekpare şekilde hazlrlanmlş 3 ğn kalınhğında honlu veya cilalı .ne.mer |evhadan

yapllmlş parapetin yerine kaplan masl, temizlenmesi, silinmesi Ve bu işlerin yapllmaslnd a gerekli hertürlü işçilik, malzeme ve zayiat.

rinde yğkleme-boşaltma, yatay-d ü§ey taşıma, müeahhit genel giled€ri ve kan dah , 1 m'fiyatı
tlan üzerinden h lr

25ol35o kg çimento dozlu kaba ve ince harçla s|Va yapllmasl (dlş23 Y,27 .5o1lo1 SIVasl
Teknik Tarifi: ,1 m' dişli kuma 250 kg çimento kablmasl ile hazırlanan halç]a ortaıama 2 c.n kallnllğlnda kaba slva yapllmasl. üzenne

1 m' miI kumuna 350 kg çimento ilavesiyle haz lrlanan harçla ortalama 0.8 ğn kaılnhğ|nda ince s|va yapl|ması , duvar yüzeyinin

temizlenmesi. gerekİi zamanıafda sulanmasl, her tüdü malzeme ve zayiatl, işçilik, çafuşma sehpalan. inşaat yerindeki yükleme, yatay

ve düşey taştma, boşaltma, mğteahhit genel giderlerive kan dahil, 1 m'fryat|
lantl.slvanan bütün ler esiüzerinden

200/250 kg kirecçimento kanşlml kaba Ve ince harçla slva yapl lmasl24 Y -27 -501lo2
, (iç cephe slvasl)

Teknik Tarifi: 1 m'dişlikuma 200 k9 çimento ve 0,128 ton torball sönmğş kireç kat|larak haarlanan haçla oftalama 2 ğn
kahnhğı nda kaba slva yapllması, üzerine 1 ml mil kuma 250 kg çimento ve o,076 ton torbaı| sönmüş kireç katlla.ak hazırlanan harç|a

ortalama o,8 cm kalınlüğlnda ince süva yaplımasl. gerekli zamanlarda sulanması , duvar yüzeyinin temizlenmesi, herıürlü malzeme ve

zayiatl, işçilik, çallşma

sıvanan bütün

sehpalan inşaat ye.indeki yükleme. yatay ve düşey taş|ma, boşa|tma , müteahhit genel gide.leri kan dahil.1 m'

25 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakasl yapllmasl

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakasl yapllacak yerin temizlenmesi, ykanmasl,,l m'dişli kuma 200 kg

çjmento kat|larak elde edilen ha.çİa ortalama 3 qn kalınlığ|nd a mastar|nda s|kıştlnlarak tesviye tabakasl yapılmasl, gerektiğinde

sulanmas l. hafç ve benzeri artlklardan temizlenmesi için ge.ekli hertürlü malzeme
taşlma, bo§alima. müteahhit genel gidede.i Ve kan dahil, 1 m'fiyat!:

ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yük|eme, yatay

llan rin aıanl i üze.inden hesap lanla. ____._---.r-

üzerinden hesa nlr.

ve düşey
öLÇü: T

Y

26 Y -27 .583
Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre. şap yapülacak yüzeyin temizlenmesi, ylkanmas|,1m'kuma aoo kg çimento kattlarak

elde edilen harçla 2' crn kesitin de rendelenmiş çütalaaia yaplIan anolara şaşlrtnall ortalam a 2,5 cİn kalln|lğlnda mala perdahh şap
' yaplımasl, gerektiğinde su lanmast. temizlenmesi, ytkanması için geekli he. türlü malzeme ve zayiatı, işçilik. inşaat terindeki

. yatay ve düşey taş |ma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kan dah , 
,| m'fiyatl

llan rin alan, i üzerinden anlr
PVc Ve alüminyum doğramaya profl i|e 4+4 mm kallnllkta 12 mm ara
boşluklu iık caml tsl kontrol kapıamall çifl cam|l pencere ünitesi
takılmasl

2.5 crTı kal|nltğlnda 400 kg çimento dozlu şap yapllmasl

1m'27 2a.ü5lc21

ı

§

Bi.im Miktan

22 Y.26.o2olo52A



TEKNiK şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: ARslN ANADoLU |MAM HAT|P LısEs{ PANS|YoN BiNAsı YANGIN sayra: 5
MERDİVENl oNARlM l

s. imalatn cinsi Birim ltıiktan Pursantaj
(^lNo Poz No

Teknik Tarifii 4+4 mm kallnllKa, 12 mm ara boşluklu, lsı kontrol kapıamall, çift camll pencere ünitesinin takllacağ| yerin ölçüsüne
görc hazırlanmasl. cam yuvasl na takozlann konulmasl ve camln yuvaya yerleştirilmesi, profilve fitilinin yerine oturtulmasl, c€mlama
takozlafl ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlefine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon Pkilmesi. inşaat yerinde

zaiyatl. işçilik araç ve gefeç gılerteri. yğklenici genel giderleri veyükleme, yatay dğşey taşma ve boşaltma, her türlü malzeme Ve
kan dahil 1 m2 

'iyatl:öLÇü: Projedeki ölçülere göre cam takllan alanıar hesaplanır,
NoT: Profil ve fitalbedeli kendidoğrama pozundan ödenir

DüzEN ENLER
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^t§norue ıı i

PANSİYON BİNASININ BODRUM KATINDA PROJEDE GÖSTERiLEN TADiLATLAR YAPILARAK
MEVCUT YANGIN MERDiVENıNiN DtŞ MEKANA ÇtKJŞü SAĞLANACAKTIR.

ünJ VE ÇAMAşıR oDASİNDA oLUŞTURULAN KAÇIŞ HoLU NEDENİ iLE MEvcı..n PENCERE PRoJEDE CöSTERİLEN
YERE TAŞINACAK, iÇ vE Dış MEKAN ARASINDAKi KoT FARKINDAN öTüRü PRorEDE cösTERiLEN RAMPA
OLUŞTURULACAK.

YENi öRüLECEK DUVARLAR VE KIRILMADAN öTüRü oLUŞACAK TAMİRATLAR stvANAcAK BoYANACAK_
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