
TRABZoN iı_ ı-ıiı_ı_i eĞiriı{ ı-tüoünı_üĞü

iş cnupı-ınıı.ıııı rııaı-iyerrexi oRıııı-ını
(Yüzdeler topIam yaklaşlk maliyete göredir)

işin Adı : oRTAH|SAR KEMAL BüLBüLoĞLU oRTAoKULU oNARlM |Şl

Sayfa:1

No İş Grubunun Adı Tutaıı Yüzdesi

Ana Grup l00,0000

1 lnşaat lmalat|arı 100.0000

2 Mekanik Tesisal 0.0000

3 Eleklrik Tesisatl 0.0000

GENEL TOPLAM l00,00-

U\

DUZENLEYENLER

Ercan KU LLAçz AL
Elektrik Elektronik Mühendisi

n ALEMDAR
Şube Müdürü

lsl İnşaat Teknikeri

oNAY

...l......l2o18

Eki: lş klslmlarlna ait yaklaşlk maliyet hesap cetvellera

cizLi

|"/.l



TRABZoN iı_ ı,ıtı_ı_i eĞiriı-ı ı{üoünı_üĞü
iş KALEMLERi puRSANTAJı-anı güzoeı-eni1

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
işin Adı : oRTAHlsAR KEMAL BÜLBÜLoĞLU oRTAoKULU oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana GrupInşaat Imalatları Sayfa:1

s Birim Miklan Pu.§3ntai
(o/.|

imalattn cinsiNo

1 18,198,/03A
Her türlü kiremit çatl örtüsü sökülmesi, toplanmasl, temizlenmesi, istif
edilmesi

2 iNş 2018/2
Galvanizli renkli s,acdan sıva dibi baca eteği yapllması ( 40 crn
genişlikte 0 ,5 mm kallnllkta)

3 iNŞ 2018/3
Galvanizli renkla sacdan yatay yağmur oluğu yapIlmasl
120mmx130mm 5 inç) (50 cm ara iIe dlştan keleplenecek.)

4 iNŞ 20r8ıl4 Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapllmasl. ( o,50 mm
kallnİkta yizük)

5 lNŞ 2018, Galvanizli renkli sacdan atika duvarl kaplamasl yapllmasl ( 0,5 mm

, kallnİkta 1,20 m genişlikte)

6 |NŞ 20,8/8 Galvanizli renkli sacdan eğimli çatl deresi yapllması ( 0,5 mm kallnllkta
80 cm genişlikte

7 iNŞ2018ü/1
Tempedi camlı,so cmx 50cm ebatlannda ça! gklş kapağl temini ve
verine konulmasl Adet

m

m

m

9 P{90

,|0 Y.21.051/c11

ÇAM KEREsTEsl lLE AHŞAP oTuRTMA çATl YAPlLMAsl 0AHTA
KAPLAMASl HARlç)

Elğktrik E k Müh

Toplam: 100,0000 -

yaplımasl. (0,0G51 ,50 m arasl)
,l1 Y.21.101/05 Çall üzerine tahta kaplama yap|lmasl

n ErcanKüıtıç
|.saat Teknike

Poz No

m

m
1

8 MsB,521ts2 Boyall Trapezoidal Kesitli sac Çatl Kaplamasl Yapllmasl

yaplmlI bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dlş cephe iş iskelesi

l



TRABZoN iı_ ııiı_ı_i eĞiriı,t ı-ıüoünı_üĞü
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ORTAH|SAR KEMAL BÜLBÜLoĞLU oRTAOKULU oNARlM lşl
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları

S.
No Poz No imalatn cinsi Birim Mikta.l

sayfa: ,l

Pu.santai
{'/"'l

.l 18.198ü/03A Hef türlü kiremit çatl ö,tüsü sdkülmesi, toplanmasl, lemizlenmesi, istif 
m2edllmesl

Teknik Ta.ifi: Mevcut her türlü kiremitin (mahya dahil) çat yüzeyinden sökülmesi, kınk ve çatlak olanlannln aynlmas|, sağ|am çlkan
mal2emelerin istifi. inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma. boşaltna, he.türlü işçilik, a.aç ve gereç gaderleri. yüklenıj
geneı giderleri ve kan dahiı, he. tüdü kİemit çat ö,tüsü sökülmesinin ,l m'fyat:
ÖLÇÜ : sökülen 9t yüzeyi izdüşümü üzerinden hesaplanl.. Bütün boşluklar düşüıüİ.joT : sökümden gkan malzemele. ılareye aitti.

2 iNŞ 20r8l2 Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca eteği yapllmas l(40cm
mgenişlikte 0,5 mm kalInllkla)

3 lNş 20,8/3 Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur o|uğu yapllmasl
(120mmx130mm 5 inÇ) (50 crn ara ile dlŞtan keleplenecek

m

Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapllması. ( o,50 mm
kallnllkta vüzlük)

m

5 lNŞ 2018, Galvanizli renkli sacdan atika duvan kaplamasl yapılmasl ( 0,5 mm
!.a]! 4l!(e:!,aolTı genişlikte) m

Galvanizli renkli sacdan eğimli çatl deresi yaptlması ( 0,5 mm kallnllkta
m80 crn genişlikıe)

7 |NŞ2018ı/1
Temperli caml1,50 cmx 50cm ebatlannda çafu çlklş kapağl teminive Adetyerine konulmasl

8 MsB.521lB2 Boyall Trapezoidal Kesitli sac Çatl Kaplamast Yapllmasl
Teknik Ta.ifi: 0.50mm kalanliginda galveniz üzeri boyali kapezoidal kesitlisac, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa
bakan yüzeya man. 5 mikron. içe bakan yüzeyi min. 7 mikron epoksi astar ve üst|eri min. 20 mikron polyester son kat boya)
levhalarin bindirilmesi, asiklara tespiti, aksesuadarin (mahya. saçak alti. duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konmasi, trifon
rondela alti deliklerinin silikonlanmasi, insaat yerindeki yükleme, yatay ve düsey tasima, bosaltma, is ye.indeki montajinin
yapilmasi m2 boyali
trapezoid

9 P-090

Teknik Tarifi: Projesane göre 2. kalite çam kerestesinin rendesiz lata, mertek, aşlk, dikme, payanda, kuşak v.s, gibike.este ile çivi
ve demir bağlantl malzemelerinden oluşan ahşap oturtrna çaİ yapılmas|, inşaal yerindeki yükleme. yatay ve düşey taşlma,
boşanma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç gidede.i ile imalat ve/veya malzemenin nakli, miiteahhit kan ve genel
9iderler dahil 1 m'lİyatldlr.

10 Y-21.051/c11 Ön yapımlı bileşenlerden oıuşan tam güVenlikli, dlş cephe iş iskelesi
yapI lmasl. (0,00_51 ,50 m arası

lskeleden kan malzeme müteahhide aittir

11 Y.21.101/05 Çatı üzerine tahta kaplama yapllmasl
Teknak Tarıfi: rece onanmlş projesine göİe en az 18 mm kaİnl|kta ll. slnlfçam kerestesinden yapılan tahtalann mevcut

Teknik Tarifi: Yapllafln dlş caphelerinde yapl|acak imalatlar iin sabit olarak kullanllmak üzere. meyzuatlna, (iş sağhğı Ye güvenliği
kanunu, yap| Şlefinde § sağ|ğl ve güvenlıli yöneEneliri, iş ekiprnanlannln kullanlmlnda sağİk ve güvenlik şailan yöneünel(ri,
ahşap ve ön yap|mİ çe|ik ile alğminyum alaşlml| bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dairtebliil vb. tüm mevzuat) malzeme
ve tasanm standa.tla.lna. projesine uygun, ön yaplmh bileşenle.den oluşan ve yük s|nıfı min. iı olan tam güvenlikli dlş cephe iş
iskelesinin ge.ekli güvenlik önlemleri al|narak kurulmas| ve sökğlmesi, heİ türlü malzeme ve zayiatl, inşaat yerindeki yükleme,
y_atay_ve düşey taş|ma, boşaltna işçilik, araç ve ge,eç gırederi, müteahhit genel gidede.i ve kan dahil, 1 m2 fiyatl:
öLÇü:
lskelenin yaplldlğ| yiizeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlk olarak allnlr ve genişlik ib yükşeklırin çafplmı
sonucu aş iskelesi alanl olarak hesaplanlr.
NoT:
1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş isıelesini ge.ekti ecek bir imalat yaplkna$ söz konusu ise; tavan iqn i§kele bedeli
verilir aynca, duvada. için iş iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan iş iŞkeleŞi. o mahalde yapdacak olan ve iş iskeıesi kufulmaslnl gereKiren tüm İnalatlann yaplm| un
kurulduğu kabuı edilir ve bu mahal iİn bkeb bedeli bir kere verilir.
3) 8u poz 3,m meteden yüksek duvaf inşaat ib bu niteliıİeki münbrit 

'nşaatlara 
uygulanlr.

4) Yüks€kl(ri 3.00 rııetre ve 3,00 metİeden aşağ| olan inşaatlara § bkelesi Heli verilmez-
s)Gerekıi du.umıarda fib. branda vb. i|e güvenlik tedbirleri allnlr. Aynca bedel ödenme2.
6)lskelenin standa.tlaina, mevzuatlna ve projesine uygun ola.ak yaplldlğl hususu. yapl denetam gö.eüisive yük|enıj ile bi likte
tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayloa sunulacaıİır. Aynca, iskele genel ve detay durumunu göste,ecek şeki|de cD
ye aktanlacak ve bu cD tutanak ekine konulacaRlr. Bu tutanak Ve cD'nin ödeme evraklanna ekbnmesi gerekmekte olup bu
hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez_

mertekler üzerine, araİksE ola.ak çakllmasl, bu iş için |üzumlu ıahıa, çivi ve zayia!, işçilik, inşaat yerindeki yokleme, yatay ve
düşey taşlma. boşaltma, miıteahhit genel gidefleri ve kan dahil. 1 m'fiyah :

öLÇü :

Projesinden tahta ile kaplanmlş yatay düzlemdeki izdüşümünün alanl hesapıan|r,
NoT

, mevcul mertekler üzerine yalnız lahta
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4 iNŞ 2018/4

6 |NŞ 2018/8

isçilak, montaj, alaç
kesitli sac edili..

ÇAM AHŞAP
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oRTAHisAR KEMAL BÜtBÜtoĞtu oRTAoKul-U oNARlM işi

iNşAAT MAHAL tisTEs'

1- (18.198/03a poz numaraslna istinaden) Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülecek ve çıkan
malzeme mahalden uzaklaştırılacaktır.

Z- (Y.ZT.LOIOS veP-90 poz numarasına istinaden) çatı üzerinde çürümüş veya kullanılmayacak

durumdaki ahşap karkas Ve tahta kaplama yenilenecek.

3- (MSB.521/B2A poz numarasına istinaden} Çatl üzerindeki ahşap karkas ve tahta kaplama

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

Çat| Kap|amas| çatı üzerine semerli ve başlıklı vida ile Vidalanacaktlr. Projesine uygun

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

onay Verilmesa sonucu monta.il yapılacaktlr.

4- (iNŞ 2018/2 poz numaraslna istinaden) Çat| üzerindeki tüm bacaların etrafl Galvanizli renkli

sac ile sarılacaktlr.

5- (iNş 2018/4, iNş zo].aB, Y.zr.oSL/CrL poz numaralarına istinaden} çat| üzerindeki tüm

yatay ve iniş yağmur olukları sökülecek yerine galvanizii renkli sacdan oluk|ar imal edilip

iskele ile yerine montajı yapılacaktır.

6- (iNş 201s/7, poz numaraslna istinaden) çatl üzerindeki tüm atika duvarlar galvaniz|i renkli sac

ile kaplanacaktır. Çatı mahyasının üzeri de galvanizli renkli sac ile kaplanacaktır.

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

50cmxsocm ebatlannda çatl çıkış kapağı takllacaktlr.

8- Çatı inşaatının kiremit kaldırılması, tahta çak|lmas|, sac çatı döşenmesi.......vb. aşamaları

resimlenerek kontrol mühendisine verilecek.

6ENEL ŞART[,.R

2- İş Kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taşımalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir

bedel ödenmeyecektir.

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

Yapllacak tüm iş kalemleri Pozlara, Çevre Ve Şehircilik 8akanlığınca açıklanan poz tanlmlarlnl, mahal

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

listesinde pozlara karşılık gelen tanımlar genişletilmiş olup açıklama d6hilindeki tüm işler ilave bir

bedel istemeden yüklenici tarafından fen ve sanat kurallar|na uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

5.iş kapsamında aş güVenliği ile ilgili tüm önlemler yüklenaci tarafından alınacak

M

1- isteklilerin işi proje, şartname tarif Ve mahal listelerine uygun olarak yapmasl esas olup
Pursanta.i tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun

ya da olmasln, 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.

3- İş sonunda çalışılan mek6nların temizlaği bedelsiz yapılacaktır.
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