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(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)

işin Adı : oRTAHİSAR PEL|TL| iBRAHiM ALEMDAĞ oRTAoKULU oNARlM işi
Sayfa: ,1

No İş Grubunun Adı Tutarı Yüzdesi
(Yol.

GruAna p ,00,0000

1 inşaat imalatları 100,0000

2 Mekanik Tesisat 0,0000

3 Elektrik Tesisatl

ToPLAM 100,00

D INCE LEYEN

Yü Mimar

an ALE DAR

Şube Müdürü

lami lK

nşaat Teknikeri

oNAY
-...l ....12018

0,0000

Eki: iş kısımlarına ait yaklaşlk malayet hesap cetve|leri

GlzLi



TRABZoN iı_ ııiı_ı-i eĞiriıı Müoünı-üĞü
iş xıı-euı-sni punsıııraıı-ını ryüzoeı-eni1

iş i n Ad ı : o RTAH ı sAR r..,..,, r'Ji',İili J:'rİil$e'+l3ilii, jif§ 
i l},, r,

İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları Sayfa:1
s.
No Poz No Binm Miktart Pursantai

1 18.185 Her cins demidi ve demirsiz beton inşaatln ylk|lmasl ml

2 18.198yOlA Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi

3 18.198/03 Her tüdü kiremit çatl örtüsü sökülmesi, toplanmasl, ıemizlenme§i, istif
edilmesi

m

4 18.198i/14 Çatl örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtasl sökülmesi

5 iNŞ 2018

6 iNŞ 20f8/2 Galvanizli renkli sacdan sıva dibi baca eteği yapllmasl ( 40 cm
nişlikte 0,5 mm kallnll kta)

7 iNş 2018/3 Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapllmasl
120mmx130mm 5 50 cm ara ile dl kel

8 iNŞ 2018/4 Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yaptlmas|. ( o,50 mm
kahnhkta yğzlük)

'|. s|nıf ladinden norm keresle ile ahşap çatl tamir ve tahkimi
yapllmasl.

m

9 iNŞ 201€ü/5 Çatl örtüsü üzefine kar tutucu yapılmasl ( L profli 4 cmx 4cm, kallnllk
ea az2,5 mm)

iNŞ 2018/7 Galvanizli renkli sacdan atika duvarl kaplamasl yapllmasl ( 0,5 mm
kallnlIkta 1.20 m qenislikte)

11 JNŞ2018,/1
Temperli caml1,50 cmx 50cm ebatlannda çatı çlklş kapağl teminive
yerine konulmasl

12 MsB.521lB2 Boyall Trapezoidal Kesitli sac Çatl Kaplamasl Yapllmasl

m

0

Adet

13 MSB.6o8/M Kaba slva Yapılması

4 Y.18.001/c,l1 85 mm kallnllğında yatay delikli tuğla (190x85x190 mm) ile duvar
yapllmasl

,l5 Y.21.051/c1,1
Ön yapımıi bıleşnlerden oıuşn ıam gtıverıliıi. d|ş cephe iş iskelesi m.
Vaollmasl. (0,0G51,50 m arasl

16 Y.23.176 Lama ve profl demirlerden çeşitli demir işleri yapllması ve yerine
konulmasI k9

: 17 Y.25.ooao1 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yaptlmasl

Toplam: 100.0000 -

aml
nşaat Tekni

LDlz
Mimar

imalatln cinsi

m

m2



TRABZoN iı_ ı,tiı_ı_i eĞiriııı ııüoünı_ü
rexılix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : oRTAH|SAR PEL|TL| |BRAH|M ALEMDAĞ ORTAoKULU oNARlM iŞi
İş Gıubu: Ana Grup>lnşaat imalatları

s.
No iınalatln cinsa

Ğü

Poz No :Birim ıilikta.|

Sayfa: 1

Pursantaj
(%)

-l 18- 185 Her cins demirli Ve demirsiz beton inşaatln ylkllmasl
Teknik Tarifi: Patlaylcl madde kullanmadan, demarii ve demirsiz beton inşaat|n ykllmas|, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşlma, boşaltma, he. türlü işçilik. araç ve gereç gaderleri. yüklenici genel giderieri ve kan dahil, demidi ve demi.saz belon inşaatln
ylklmaslnIn 1 mt fiyatl:
ÖLcÜ : Ylkllan veran utlanna göre hağni hesaplanlr

2 18.198yOlA Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi m

Teknik Tarifii Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi, çkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taş|ma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici geneİ giderleri ve kari dahil, her türlü sac, pvc. çinko vb. yağmUr
oluğu. söküImesinin 'l metre fiyatl
oLÇU : sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanlr.
NoT ] sokümde n çlkan malzemelef idareye aittar

3 18.198|/03
Her tüdü kiremit çatl öriüsü sökülmesi, toplanmasl, temizlenmesi, istif
edilme§

Teknik Ta.ifi: Mevcut her tudü kirernitin (mahya dahil) çatı yüzeyinden sğküımesa, klnk ve Ptlak olaolannln ayrılmasl. sağlam ç|kan
maızemele.in isüf. inşaat yerindeki yükieme. yatay ve düşey taşlma, boşaltma, her türlü işçilik, a.aç ve ge.eç gidede.i, yuklenici
genelgide.leri ve kğn dahil, herlüdü karemit çat örtüsü sdkülmesinin l m'fiyatl:
ÖLÇÜ : sökülen çah yüzeyi izdüşümü üzerinden hesaplanl.. Bütün boşluılar düşülü..
NoT : sökümden çl kan maızemeler idareye aittil

4 18.198/14 Çatl örtüsü altlndaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi
Teknik Tarifi: Çatü ö.tüsü altlndakiahşap kaplama tahtasl sökülmesi. gkan malzemeleİin istifi, inşaat ye.indeki yükleme, yatay ve
düşey taşlma, her türlü işçilik, araç ve gereç gidederi, yüklenici geneI gidederi ve kan dahil, çatl örtüsü aıtlndaki ahşap kaplama
tahtasl sökülmesinin 1 m'fiyatl:
ÖLÇÜ : sökülen kaplama tahtaslnln yatay a|anı hesaplanlr.
NoT Bu poz sadece kaplama tahtasl sOkaldüğande iüdenir

5 iNŞ 2018 1. slnlf ladinden norm kereste ile ahşap çat tamar ve tahkimi
yapı lmasI

Teknik Tarif: Mevcut çatlnIn kontrolce tespit edilecek gergi,baba,aş,k,payanda me.tek gibi unsudarda değiştiirilmesi veya tahkim
ve taküyesi gefekenlerinan, kont olün direklifne uygun olarak konfolce beıirlilen veya idarece verilen projesindeki ke§itte olmak
üzere ladin 1. kalite norm ke.esteden tamir ve tahkim edilmes i.her türlü maIzeme ve ışçilak dahil, beher m3 bedeli

6 8l220NŞ
enl ikle 0 5 mm kallnl|

Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapllmasl
8/320Nş (120mmx130mm 5 inç) (50 cm ara ile dlŞtan keleplenecek.)7

: _iry
9 ,iııŞ zoıei/s

Galvanizli renkİi sacdan düşey iniş borusu yapl|mag. ( o,5o mm
kahnllkta yüzlük)

Çaİ örtüsü üzerine kar tutucu yapllmasl ( L profli 4 cmx 4cm, kallnllk
en az 2,5 mm)

ıo,i*şro,e, _"jffili:",':t'*T"T,3ffiuo""
l kaplamasl yapllmasl ( 0,5 mm

m

11 ilNŞ2018/1
Temper|i caml1,50 cmx 50cm ebatlannda çatl çlklş kapağl temini ve Adet

konulmasl
12 :MSB.521lB2 Boyall Trapezoidal Kesitli sac Çall Kaplamas| Yap|lmas|

: Teknik Ta.ifi: 0.50mm kalinlıginda galveniz (2eri borali lrapezoidal kesiti sac, bb.ikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa
: bakan yüzel min. 5 mikron, içe bakan yuzeyi min. 7 mikon epoksi asl,ar ve üsüeİi min. 20 mikron poıyester son kat boya)
: levhala,in bindirilmesi, asiktara tespiti, ak§e§uada.in (mahya. saçak alti, duı/a. dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konmasi, tİifon
: rondela alii deliklerinin silikonıanmasi, insaat ye.indeka yükleme. yatay ve düsey tasima, bosalt na. is yerindeki montajinin
: yapilmasi, malzeme, nakliye. isçilik, montaj, zaiyat, araçge.eç gidedefi müteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 boyali
: trapezoadal kesitla sac çati kaplamasi yapalmasi fiyatidar. olçi]: Kaplanan çati yüzeyleri alan ola.ak hesap edilir

'l3 :MSB.608/AA Kaba slva Yapllmasl
Teknik Tarifi: 1 m! di§li kuma 350 kg Ts 19 uygun PÇ 32,5 (cEM l 32,5) çimento kahlmasl its hazlrlanan ha.çla ortalama 2cm

: kallnIlğ|nda kaba slva yapılması, ge.ekli zamanlalda sulanmas!, duvaf yüzeyinin temizlenmesi, hef tüdü malzeme ve kaybl, işçilik,
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşa|tİna, yüklenici kan ve genel gılerler dahii 

' 
m' kaba sıva yapllmasl.

: Ö|çü: Plojedeki ölçülerine göre slva yap|lan bütün yüzeyle. hesaplanlr. Doğ.ama F,ervazlar ve varsa ahşap süpü.gelak altnda kalan
i srya y{izeyleri hesaba katıllr. bütün boşluklarve dtler cins kapİama yiizeyleri düşülür.

14 Y.18.oo1/c11 85 mm kallnllğlnda yatay delikliluğla (19ox85x190 mm) ile duvar ,.,
yapllmasl

Teknik Tarifi: Projesine göre yatay delikli tUğla iıe çimento-ki.eç kanş|mI harç kul|an|ıarak duvar yapllmasl, lğzumunda sulanmasl,
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşattma. her türlü malzeme ve zayiatl, işçilik. afaç ve gereç gaderleri, müteahhit
g€nel gidederi ve karı dahil, 1 m'fryah:
oLÇU: Projesindeki boyutlar üze.inden hesapla nlr. 0,10 m'den küçük boşlıJklar düşülmez_

5,1

".r,,,orrr"',, I

ön yaplm|| bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dlş cephe aş iskelesi ]m'lmasl ,00-51,5o m arasl
Teknik Tanfi: Yapllarln d|ş c€phelerinde yapllacak imalatla. için sabit oıarak kullanllmak üzere, mev-zuatlna, (iş sağ|ığl ve 9üvenliği
kanunu, yapl işlerinde iş §ağllğl ve güven liği yönetmeliği, iş ekipmanlannln kullanlmlnda sağl|k ve 9üvenlak şartıan yönetİneliği,

_.ajşeP]€j! ygpm!üçe!,lrle 4!!,jny! ş cephe iske

a YlLDIZ
lr1

m alaşümİ bileşenlerden oluşan dı

yuksek Mımaı

vb. tüm !!evzü3]u !qEe!!9

Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca eteği yapllmasl ( 40 ğn
m

dair tebliğ

Teknik



TRABZoN iı_ ı-ıiı_ı_i eĞiriı,ı ı,ıüoünı_üĞü
rexıtix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : oRTAH|SAR PEL|TL| iBRAH|M ALEMDAĞ oRTAoKULU oNARlM işi
İş Grubu: Ana Grup>inşaat lmalatlan
s Bi.im Mikta.l

Sayfa: 2
Pursantai

(,k|Poz No lmalatIn cinsiNo
ve tasanm standa.tla.lna, projesine uygun. ön yaplmll bileşenlerden oluşan ve yük s|nlfl min. 4 olan tam güvenliklidlş cephe iş
iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri allnarak kurulmaşl ve sökülmesi, her tüdü maİzeme ve zayiat|, inşaat yerindeki yükleme,
y_atay_ve düşey taş|ma, boşaltma işçjlik, a.aç ve gereç giderleri. müteahhit genelgiderle.i ve kan dahil. 1 m2 fiyat:
oLÇU:
|skelenin yaplldlğl yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak aİnlr ve genişlik ile yüksekliğin ç€rplml
sonucu iŞ iskelesialan| olalak hesaplanll.
NoT:
1) Bir mahali çevreleyen alandakitavanda iş iskelesini geİeldirecek bir imalat yapllmas| söz konusu ise; tavan için iskele bedeIi
Veri|i. ay,|ca, duvada. için iş iskelesi bedeliverilmez,
2) Bir mahalde kurulan iş iskeleşi, o mahalde yapllacak olan ve iş iskelesi kurulmaslnI gerektiren tüm imalatlann yaplm| k;jn
kurulduğu kabul edilir ve bU mahal için iskele bedeli bir kere verili..
3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvaı inşaatl ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanlr.
4) Yüksekliği3,00 metre ve 3,00 metreden aşağl olan inşaatlara aş iskelesi bedeli verihez.
s)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri aİnlr. Aynca bedelödenmez,
6)iskelenin standartlanna, mevztıatlna ve projesine uygun olarak yaplld.ğl hususu, yapl denetim gğrevlisi ve yüklenici iıe biİlikte
tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onaylna sunulacald|r. Aynca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde cD
ye aktanlacak ve bu cD tutanak ekine konulacaktlr, Bu tutanak ve cD'nin ö'deme evraklanna eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yeİine gelirilmeden i§kele bedeli ödenmez.
7)iskeleden Çlkan malzeme mtiteahhide aittir.

16 Y.23.176

17 Y25.ooaü Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yap|lmasl
Teknik Tarifi: Demi. imalat yü2eylefinin ampaİa ve telflrça ile temizlenmesi, 0,,|00 kg 1.kat. 0,'100 kg 2,kat (her kat farkll renkte)
antipas sürülmesi, bu işlerin yapllmasl için her tüdü malzeme ve zayaat, işçilik, müteahhit genel gıre.le.i ve ka. dahil 1 m'fiyat|:
oLÇU:
a) Mobilyalarda boyanan yiizey öl€ıür.
b) Kapl ve bölmelerde;
1)Telaro kasall olanlarda: s|vadan s|vaya ikiyüzü ö|çülür,
2) Kasall (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçü5üne kasa alanlan dahil edilir.
3) Kasa ve pervaz ll olanlarda pervazdan Prvaza iki yüzün ölçüsüne kasa dah edilir.
4) Bütün ölçülerde, girinti, gkın! ve cam boşluklan ölçüye katllmaz. Pencere kenannda çıta va.sa, ölçü buradan a|lnlr.
c) camekan ve pencere|e.de;
1) camekan ve pervazİ pencerelefde; pervaz d§lna pervazslz pencerelerde, slva yüzünden slva yüzğne olmak iızere düşey
düzlemdeki alanl öhijlüf. Yaln|z bir sath hesaba aİnlr, iki satlh boyanlr. cam boşluğU çlkafllmaz, denizlik, kasa ve kena.lan
mevcıi ase aynca ölçiilerek, alana ilave edilir.
2) Çift pencerelerde aynen ölqJlü., iki pencere a.aslndaki ahşap kasa ayn ölçülü, ve alan iEve edilİ. ıler iki pencerenin iki yüzü
boyanlr, birer yüzü hesap edilir. cam bo§luğu çlkanlmaz.
d ) Parmakllk ve kofkulukla.da bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanl ölçüİür.Boşluk düşülmez

Kolon , ka.iş, ku ranglez ve benzeri demi. imaEtta boyanan yüzler ölçülür

a

inşaat Teknik Tl lmaru

Lama ve profı demirlerden Pşitli demir işleri yapllmasl ve yerine
konulması kg

Teknik Tarifi: Çeşatli çelik çubuk, lama ve pfofi| demarlerden yap|lan her çeşit me.diven balkon köprü korkulukla,ü, pencefe ve bahçB
parmakltklan, çatlya çlkma, fosseptik ve benzeri yedere yapllan merdivenler, lzgara ve benzeri işle.in yapllmas| içio demi. perçin.
cjvata, kaynak ve he. tüdü malzeme ve zayiatl. işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşlma. boşaltma, işçilik, müteahhit genel
gidederi ve kan dahil, (boya bedeli ha.iç) 1 kg fiyab:
OLÇU:
lmaEt ve varsa tespit malzemesa ale birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartlllr-
NoT:
Ancak idare|er lüzum gördüğü takdirde ploje boyutlan üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktalan levhalannln cetveldeki
ağtdlklanna nazaran tart ağ|rl|ğlnl tahkik edebilir. Bu ta.tl neticesinde; cetvellefe nazaran % 7 ağlrl|k fazlas| da iideme yaplllr, o/o 7
den fazla ağlrllk dikkate allnmaz. Bu taltl neticesinde bulunan ağldlğln cetveldekinden az olmasl halinde yapllan imalatln ida.ece
kabul ediımesi sartlyla tartl esas allnlr.

l
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yağmur iniş borusu yatay yağmur oluğu

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCAT|ONAL PRODUCT

oRTAHlsAR PELiTLl lBRAHlM ALEMDAĞ oRTAoKULu
23.50 m

yalay ya ur oluğu

yatay yağmur oluğu

yatay ağmur oluğu

o

1. slnlf ladinden norm k9rosto
50 cm ara ll€ çakllac€k.

bina yüksekliği: 9 m
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
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1- (18.198/014, Y.21.051/C11 poz numaralarına astinaden} Binada mevcut halde bulunan
yağmur iniş ve yatay oluklar iskele kurularak bulundukları yerden sökülerek idarece
gösterilecek yere taşlnlp istif edilecektir.

2- (18.198/03 poz numaras|na istinaden) Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülecek ve çıkan
malzeme mahalden uzaklaştırılacaktır.

3- 18.198/14A, iNŞ 2018 poz numaralarına istinaden) kirematler toplandıktan sonra mevcut

halde bulunan çatı kaplaması 50 cm ara ile sökülecek ve boşalan bu alanlara boydan boya 5x5

ebatlarında l. Sınıf ladinden norm kereste çakılacaktır.
4- (MSB.521/B2A poz numaraslna istinadenl Çatl üzerindeki tahta kaplama sökülüp yerine 5x5

ebatlarlnda kereste çakıldığı teknik personel taraflndan kontrol edilip onay verildikten sonra,

Boyah Trapezoidal Kesitli Sac Çat| Kaplaması çatı üzerane semerli ve başlıklı vida ile
vidalanacaktır. Bu vidalar yeni çakılan 5x5 kerestelere denk ge|ecek şekilde vidalanacaktır.

Projesine uygun yapı|acak olan bu imalat için kullanllacak sac kontrol elemanlna numune

halinde sunulacak ve onay verilmesi sonucu montajı yapılacaktır.

5- (18.185 )Çatl üzerinde kullanılmayan baca, çatı hizasında kırılacak.

5- (Y.18.001/C11, MSB.5O8/AA poz numaralarına istinaden) Mevcut halde kullanılan baca çatı
altından itibaren yeniden yapılacak. Sıvanacak.

7- |Y.23.L76 , Y.Z5.ü2/O| poz numaralarına istinaden ) Yeni yapılan bacanın üzerine baca

şapkası yapılacak. Baca şapkasının her iki yüzeyi iki kat antipas boya ile boyanacak.

8- (iNş ?ol8l2 poz numaraslna istinaden) Çatl üzerandeki bacanın etrafı Galvanizli renkli sac ile

sarılacaktır.

9- (iNş 2018/4, iNŞ 2018/3, Y.21.051/c11 poz numaralarına istinaden) çatı üzerindeki tüm yatay

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

yerine montaiI yapılacaktır. 5.

10- Yatay yağmur oluklarına 50 cm ara ile kelepçe takllacak.

11- Çatl mahyas|nın üzeri de galvanizli renkli sac ile kaplanacaktır.

12- (iNş 2018/1, iNş 2018/5 poz numaralarına istinaden) çatl üzerindeki çatl kapağ| yerine

Temperli camh,socmxsocm ebatlarında çatl çlklş kapağl tak|lacaktır. Çatı üzerine Boydan

Boya iki sıra kar tutucu yapılacaktır. İlk kar tutucu yatay yağmur oluğunun 30cm üzerine ikanci

İse ilk sıranın 1 metre üzerine montajı yapılacaktlr. Montaj yapılırken kar tutucularln Vidalar|

5x5 çatl kerestesi üzerine denk gelecek şekilde vidalanacaktır.

13- Çatı inşaatının kiremit kaldırılması, tahta çakılması, sac çatı döşenmesi.......vb. aşamaları

resimlenerek kontrol mühendisine verilecek.

GENEL ŞARTL4,R

3- iş sonunda çalışılan mek6nların temizliğa bedelsiz yapılacaktır.

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

Yapı|acak tüm iş kalemleri Pozlara, bayındırlıkça açıklanan poz tanımlarını, mahal listesinde yapılan iş

oRTAHisAR PEtiTti i8RAHiM ALEMDAĞ oRTAoKuLu iNşAAT MAHAL tisTEsi

1- İsteklilerin aşa proje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup
Pursantaj tablosu sadece ödeme dılimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun
ya da olmasın, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kura|lar|na

uygun bir şekilde yüklenici taraflndan 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.

D



tanImlarını, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır. Mahal listesinde pozlara karşılık
gelen tanımlar genişletiImiş olup açıklama d5hilindeki tüm işler ilave bir bedel istemeden yüklenici

taraflndan fen ve sanat kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

5.iş kapsamında iş güVenliği ile ilgilI tüm önlemler yüklenici taraflndan allnacak.

Mimar
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