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iriTRABZoN iı_ ı,tiı_Li eĞ M MUDURLUGU

ış KALEMLER| PuRSANTAJLARı (YUZDELERI)
(Yüzdeler toplam yakıaşlk maliyete göredi0

işin Adı : oRTAHisAR YAL|NCAK iLKoKULU-oRTAoKULU oNARlM işi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalattarı Sayfa

s.
No Poz No Birim Miktarl Pursantaj

("h|

1 ,18.198/014 Her tüdü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi m

2 18,198/03
Her tüdü kiremit çaıl örtüsü sökülmesi, toplanmasl, temizlenmesi, istif
edilmesi

3 ,18.198/14 
Çaıl örtüsü altlndaki ahşap kaplama tahtasl sökülmesi

4 lNŞ 2018 1. s|nlf ladinden norm keresle ile ahşap çat tamir ve tahkimi
yapIlmasl,

6 iNŞ 2018/3

7 iNŞ 2018/4
kallnllkta yüzlük)

Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca et€i yapllmasl ( 40 cm
kie 0,5 mm kallnhkta

Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapllmasl
120mmx130mm 5 50 cm ara ile dl kel lenecek.

Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yap|lmasl. ( o,50 mm

8 lNŞ 2018|/5 Çatl örtğsü üzerine kar tutucu yapllmasl ( L profili 4 cmx 4cm, kahnllk
en az 2,5 mm)

9 iNŞ2018ı/1

m

Adet

11 Y.21.o51lc1,|
yapımll bileşen|erden oluşan ıam güvenlikli, d|ş cephe iş iske|esi

12 Y.21.1o1lo3 Ahşaptan makasll çatl yapllmasl

13 Y.21.1o'l lo7 Rendeli ahşapian saçak altl Ve alln kaplamasl yapllmasl

lami ARzlK 17

İnşaat Tekni Yü lmar

Toplam: l00,0000 -

imalatln cinsi

5 lNŞ 2018/2

Temperli caml|,so cmx 50cm ebatlannda çat| çlklş kapağl temini ve
yerine konulmasl
Boyall Trapezoidal Kesitli sac Çat| Kaplaması Yapllmast

yapılmasl. (0,0G51,50 m arasl)

10 MsB.521lB2

m',
.



TRABZON IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
TEKNİK şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : oRTAHiSAR YALlNcAK lLKoKULU-oRTAoKULU ONARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları

s.
No Poz No imalatn cansa

Sayfa:1
Birim Miktarl Pursantaj

(%,

1 '18.198/014 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi
Teknik Ta.ifi: Her tü.lü sac, pvc, Çnko vb. yağmu. oluğu söküImesi, çlkan malzemele.in istifi, inşaat ye.indeki yükıeme, yatay ve
düşey taşıma. her türlü işçilik. araç ve gereç giderleri. yüklenici genel giderle.i ve kaı dahil, her tüdü sac, pvc, çinko vb. yağmur
oluğu sökülmesinin 1 metre fyat|
oLÇu : sökülen malzemelerin uzunluğu ye.inde ölçüıerek hesaplanlr.
NoT : sökümden çüi! !Plze!!9E!4q!9y9j!§!L

2 18.198/03 Her türlü kiremit çat| örtüsğ sökğlmesi, toplanması, lemizlenmesi, istif flf
eoIlmesl

lNs 2018 1. slnlf ladinden norm kereste ile ahşap çatl tamir ve ıahkimi
' yapllmasl.

Teknik Tarifi: MeVqJt hef tiirlü ki.emitin (mahya dahil) çaı yüzeyinden sökülmesi, klnk ve çatlak olanıafln|n aynlmasl, sağlam gkan
malzemelerin istifi, inşaat ye.indeki yükleme, yatay ve düşey taş|ma, boşaltma. heİ tüflü işçilik, araç ve gereç gidede.i, yüklenicj
genel giderle.i ve kan dğhil, her tüdü kiremit çat örtüsü sökülmesinin ,l m' fiyat|:
ÖLÇÜ : sökü|en çaİ yüzeyi izdüşümü üzerinden hesap|anlf. Bütün boşluklar düşOlür.
NoT : Sökümden qkan malzemeler id€reJe aitti..

3 18.198y,l4 Çatl örtüsü altlndaki ahşap kaplama tahtasl sökülmesi
Tek.ik Tarifi: Çatl ö.tüsü a|tlndaki ahşap kaplama tahtasl s(*ülmesi, qkan ma|zemelerin istafi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşlma. hertü.lü işçilik. araç ve gereç giderleri. yüklenici genel giderleri ve kan dahil, çat örtüsü altlndaki ahşap kaplama
tahta$ saikülmesinin 

' 
m'ltyatj

ÖLÇÜ : sökü|en kaplama tahtasln|n yatay alan| hesaplan|r.
NoT : so'kümden çlkan malzefielellqlgyg aittir. Bu poz sadece keplrne !9!!4şl s9]!ü!qüğ ünde ödenir

4

Teknik Tarifi: Mevcut çatlnln kont.olca tespit edilecek gergi,baba.aşlk,payanda mertek gibi unsurlarda değiştiirilmesi veya tahkam
Ve takviyesi gerekenle.inin, kontrolün direktifne uygun olarak kontrolce belirtilen veya ida.ece Ve.i|en projesindeki kesitte olmak
üzere ladin 

'. 
kalite norm keresteden tamir ve tahkim edilmesi,her türlü malzeme ve işçil ik dahil, beher m3 bedeli:

5 ,lNŞ 2018i/2
Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca eteği yap|lmas| ( 40 cm

m
genişlikte o,5 mQ Eg!Q[k!q)

6 iNŞ 2018/3 Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapllmasl
m

(1 20mmx130mm 5 inç) (50 cm ara ile dlştan keleplenecek.)

7 lNş 201€ü/4
Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapılmas|. ( o,50 mm
kallnhkta yüzlük)

8 :iNŞ 2018/5 Çatl örtüsü üzerine kar tutucu yapllmasl ( L profili 4 cmx ııcrn, kallnılk
en az 2,5 mm)

m

Tempedi caml|,50 ğnx 50cm eballannda çatl çlklş kapağl temini ve
konulmasl

10 MsB.521lB2 Boyall Trapezoidal Kesitli sac Çatl Kaplamasl Yapllmasl
Teknik Ta rifi: 0.50mm kalinlaganda galveniz üzeri boya|i trapezoidal kesiüi sac, fabrikasyon .ulo boyama sistemi ile boyanmis (dasa
bakan yüzeyi min. 5 mikron. içe bakan yüeyi min, 7 mikİon epoksi astar ve üstleri min. 20 makron polyester son kat boya)
levhalarin bindirilmesi, asiklara tespaü, aksesuadarin (mahya, saçak alti, duvaf dibi, kenar kaplama vb. gibi)yerine konmasi, trifon
rondela alti de]iklerinin siIikonlanmasi, insaat yerindeki yükleme, yatay ve düsey tasima, bosalt na, is yerindeki monıajinin
yapilmasi, malzeme. naklıye. isçilik, montaj, zaiyat, araç gereç gader|e.i müteahhit kari ve gene| gadeflef dahil 1 m2 boyali
t -apezoidal kesidi sac çaü kaplamasi yapilmasi fiyatidir. Ölçü: Kaplanan çati yuzey'eri alan olarak hesap edilir.

11 Y.21.o51lc11 yap|lmasl. (0,0G51,50 m arasD
Teknik Tarfi: Yapllann dlş cephelerinde yapılacak imalatlar ign sabit olarak kullanllmak üzere, mevzuat|na, (iş sağllğl ve giivenlaği
kanunu, yapl işlerinde iş sağllğl ve güvenliği yönet neliği, iş ekipmanlann|n kullanlmlnda sağİk ve güvenlik şaütlan yönet neliği,
ahşap ve ön yaplmll çelik ile alüminyum aıaş|mll bileşenlerden oluşan dlş cephe iskelelerine daİ tebliil vb. tüm me!.zuat) malzeme
ve tasanm standa.tlarlna, projesine uygun, ön yaplmlü bileşenlerden oluşan ve yük slnlfl min- 4 olan tam güven|akli düş cephe iş
iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri aınarak kurulmasl ve sökülmesi, her tüdü malzeme ve zayaah, inşaat ye.indeki yükleme.
y€tay.ve düşey taşlma, boşaltma işçilak, araç ve gereç giderle.i, müteahhit genel gidederi ve kan dahil, 1 m2 fryal|
oLÇU:
lskelenin yaplldlğl yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak a|lnl. ve genişlik ile yükseklağin çarp|mI
sonucu iŞ iskelesi alanl olarak hesaplanlr,
NoT:
1) Bir mahali çevre|eyen alandakitavanda iş iskelesini gerekti ecek bir imalat yapllmasl söz konusu ise; tavan için iskele bedeli
verilir aynca. duvadar için iş iskelesi bedeli ve.iknez.
2) Bir mahalde ku.ulan iş işkelesi, o maha|de yapllacak olan ve iş iskele§ kurulmaslnl gerekti.en tüm imalatlann yaplml i;in
ku.ulduğu kabul edilir ve bu mahal için iske|e bedeli bir ke.e verilir,
3) Bu poz 3,00.ııetreden yük§ek duvar inşaall iıe bu nitelikteki münferit inşaatla.a uyguhn|r.
4) Yüksekliği 3.0o metre ve 3,00 metreden aşağl olan inşaatlara § iskelesi bede|i verilmez,
s)Gefekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbifleri allnIr_ Aynca bedel ödenmez.
6)lskelenin standarttanna, mevzuatlna ve projesine uygun olarak yaplldlğl hususu, yapl denetim görevli§i ve yüklenici ile birlikte
tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayna sıJnu|acakhr. Ayrlca, iskele genelve detay durumunu gösterecek şekilde cD
ye aktanlacak ve bu cD tutanak ekine konulacaktır. Bıl tltanak ve co'nin üeme ev.aklanna eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yeİine getirilmeden askele bedeli ödenmez.

kan malzeme müteahhide aattir

12 Y -21.1o1lo3 Ahşaptan makasll çatl yapllması

nıi ARZI lLDlz
nşoo l Teknikeri Yü k Mirnaı
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TRABZoN tı- ı{ilı_i eĞiriı"t ı,tüoünı_üĞü
TEKNIK ŞARTNAME (lş Kalemleri)

İşin Adı : ORTAHlSAR YALINCAK lLKOKULU-ORTAOKULU ONARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lma|atları sayfa: 2

l İ; , poz No

, reınir rarin: |aarecebanrıılş pro üzeine kona;i
çatı örtüsünün gerektirdiği miktarda malzeme döşenmesi. bu §ler için lüzumlu kaplama tahtasl, ya da lata, mertek, aşlk, payanda
ve makas ke.esteŞi, çivi, demir bağlantl malzemesi ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma. boşaltİna,
müeahhit genel giderbrive kan dahil. ,| mı fiyatl:
oLÇU:
onanmlş pfojesindeki boyutlara göre çatlda kullanllan kereste miktafl hesaplanır. Ahşap aksamln boyutlan bu aksamln içine gird(ii
dikdöıtgen boyutlan olarak hesaba dahil edilif.
NoT:
Bu lmı , makasll lar ile sunduama la. nlr

13 Y.21.1o1lo7 Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplamasl yapllmasl

Birim ıt iktan ':?ii'|

Teknik Tarifi: saç3k altlna ll. slnlfçam kerestesanden kadıonla. çakılarak yatay düzey elde edilmesi, altna ve alnlna ll. slnlf çam
kerestesinden yapllm|§ temizi 22 mm kal|nlıkta, en fazla 15 crn genişlikte bir yüzeyi fendelenmiş Emba zlvanah ve kordonlu
tahtalann çakllmasl. bu işlef için lüzumlu her türlü malzeme ve zayiat, işçjlik, inşaat yerindeki yatay ve düşey ıaşlma, boşalt na.
müteahhit genel gidederi Ve kan dahal, 1 m'fiya!:
oLÇU:

üzerande tahta n düzlemdekl izd

aml K

nşaat Teknik Mimar

imalatn cinsi

ffi



6ENEL ŞARTL,.R

1- İsteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup
Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerana 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 yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan

hatadan yola çtkllarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.

2- iş Kapsamlnda tüm nakliye Ve yatay düşey taşımaIar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir

bedel ödenmeyecektir.

3- iş sonunda çalışılan mek6nların temizliği bedelsiz yapılacaktır.

oRTAHisAR YAL|NcAK iLKoKUl-u/oRTAoKu[u iNşAAT MAHAL tisTEsi

1- (18.198/014, Y.zL.osLlcrL poz numara|arına istinaden) 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 numaraslna istinaden} Her tür|ü kiremİt çatl örtüsü sökülecek ve çıkan

malzeme mahalden uzaklaştırılacaktır.

3- 18.198/14A, iNŞ 201s poz numaralarına istinaden) kiremitler toplandlktan sonra mevcut

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

ebatlarında 1. Sınıf ladinden norm kereste çakılacaktır.
4- (MSB.521/B2A poz numaraslna istinadenl Çatı üzerindeki tahta kaplama sökülüp yerine 5x5

ebatlarında kereste çakı|dığı teknik personel taraf|ndan kontrol edilip onay verildikten sonra,

BoyalI Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması çatı üzerine semerli ve başlıklı vida ile
vidalanacaktır. Bu vidalar yeni çakılan 5x5 kerestelere denk gelecek şekilde vidalanacaktır.

Projesine uygun yapılacak olan bu imalat için kullanılacak sac kontrol elemanına numune

halinde sunulacak ve onay verilmesi sonucu montaiı yapılacaktır.

5- (iNş 2ol8l2 poz numaraslna istinaden) Çat| üzerindeki tüm bacaların etraf| ve çatl fenerinin

etrafı Galvanizli renkli sac ile 5arılacaktır.

6- Baca şapkalarl yenilenecektir.

7- (iNŞ 2018/4, iNş 2018/3, Y.21.051lCIL poz numaralarlna istinaden) çatl üzerindeki tüm

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

iskele ile yerine montajı yap|lacaktır. Yatay yağmur oluklar| içten 50 cm ara ile

kelepçelenecektir.

8- Çatl mahyaslnın üzeri de galvanizli renkli sac ile kaplanacaktır.

9- (iNŞ 2018/ı, iNŞ 2018/5 poz numaralarına istinaden) çatl üzerindeki çatı kapağı yerine

Temperli camll, socmxsocm ebatlar|nda çatl çıkış kapağı takllacakt|r. Çatı üzerane Boydan

Boya iki sıra kar tutucu yap|lacaktlr. ilk kar tutucu yatay yağmur oluğunun 30cm ü2erine ikinci

ise ilk sıranın 1 metre üzerine montail yapllacaktır. Montaj yapılırken kar tutucularln Vidalarl

5x5 çatı kerestesi üzerine denk gelecek şekilde Vidalanacakt|r.

10- Okul giriş kapısının üzerine projede gösterilen şekilde markiz yapılacak. Ahşap kargasın

üzerine Boyah Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması çat| üzerine semerli ve başlıklı vida ile

Vİdalanacakt|r. Bu Vidalar yeni çakllan 5x5 kerestelere denk gelecek şekilde vidalanacakt|r.

11- Markizin ikiyanına yatay yağmur oluğu ve yağmur iniş boruları yapılacaktır.

72- (Y.?L.|OllOl ) Markize rende|i ahşaptan alın kaplaması yapılacaktır.

13- Yenilenen yağmur iniş borularl tretuar altlndan yürütülerek aç|k oıuklarıa bağlantlsl

yapılacaktır.

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

resimlenerek kontrol mühendisine verilecek.



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

Yapılacak tüm iş ka|emleri Pozlara, bayındırlıkça açıklanan poz tanımlarını, mahal listesinde yapılan iş

tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır. Mahal lastesinde pozlara karşılık
gelen tanımlar genişletilmiş olup açıklama d6hilindeki tüm işler İlave bir bedel istemeden yüklenici

tarafından fen ve sanat kuraIlarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

5.iş kapsamında iş güvenıiği ile ilgili tüm önlemler yüklenici taraflndan allnacak

dnl iARZIK
inşoot Ieknikaüi YlLDlzyüksek Mimaı



oRTAHİSAR vALINCAK irroruru oNARIv Nşearı

Giriş üzerine yapılacak markis

yagmur

yagm ur lnlş

Mah a l0/ l0

yağmur iniş borusu

Mertek 5/5

uroluğu Göğüsl

ahya 10/l0

ur iniş borusu

Mahya kirişi l0/l0

M ek 5/5

Giriş kapısının üzerine 50 cm saçakları olan, projesine uygun trapez çatılı markiz yapılacak.
Galvanizli sac yağmur oluğu yapılacak. Olukların akarları pvc borular ile akara bağlanacak.

Mertek 5/5

Dikme l0/ l0
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ORTAHİSAR YAL|NCAK İLKOKULU /ORTAOKULU N
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50 cm ara ile [. sınıfladinden norm kereste çakılacak.
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