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(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı : oRTAHlsAR YEŞ|LoVA |LKoKULU oNARlM lşl
sayfa: ,l

No İş Grubunun Adı Tutaİl Yüzdesi
l%|

Ana Grup ,l00,0000

1 inşaat lmalatlarl 100,0000

2 Mekanik Tesisat 0,0000

3 Eıektrik Tesisatl 0,0000

GENEL TOPLAM l00,00--

DÜZENLEYENLER

n KULLAÇ
lsl İnşaat Teknikeri

oNAY

.....l......12018

Eki: iş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GizLi

M Elektrik Elektro n Mühendisi

Şube Müdürü
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TRABZoN iı_ ı,ıtı_ı_i rĞiriı,ı ı,ıüoünı_üĞü
iş xıı-eııı-eni punsaxrıuı-ını ryüzoeı-eni1

(Yüzdeler topıam yaklaşlk maliyete göredir)
işin Adı : oRTAHlsAR YEŞiLOVA lLKoKULU oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları
s

sayfa:1
Bi.im Miktarl Pursantaj

m

m

No Poz No imatatn cinsi

1 18198/034 Her ıürlü kiremit çatl örıüsü sökülmesi, ıoplanmasl, temizlenmesi, istaf
edilmesi

2 lNş 2018/2 Galvanizli renkli sacdan sıva dibi baca eteği yapllmasl ( 40 ğn
genişlikte 0,5 mm kallnllkta)

3 lNŞ 2o18/3
Galvanizli renkıi sacdan yatay yağmur oluğu yapllmasl
(120mmx130mm 5 inç) (50 cın ara ile d|ştan keleplenecek.)

4 lNŞ 2018/4 Galvanizli renkli sacdan düşey aniş borusu yapllmasl. ( o,50 mm
kallnlrkla yüzlük)

5 lNŞ 2018, Galvanizli renkli sacdan atika duvan kaplamasl yapllmasl ( 0,5 mm
kahnllkta 1,20 m genişliKe)

6 lNŞ2018i/1
Temperli caml1,50 cmx 50cm ebatlaflnda çatl çlklş kapağl temini Ve
yerine konulmasl Adet

f7 MSB.521/B2 Boyall Trapezoidal Kesitli sac Çaı Kaplamasl Yapllmasl ]m'
8 P_090

9 Y.2,|.05,1/c1 1

ÇAM KERESTES| lLE AHŞAP OTURTMA ÇATİ YAP|LMAS| OAHTA

n yaplmll bileşen|erden oluşan tam güvenlikli. dlş cephe iş iskelesi
KAPLAMASl HAR

yapllmasl. (0,00-5,1,50 m arasl)
10 Y,21.101/05 Çatl üzerine tahta kaplama yapllmasl

Toplam: 100,0000 -

\\
k Müh

Ercan KütLAÇ
l^saat Teknikeri

o 2

m

m



TRABZoN tı_ ı-ıiı_ı_i eĞiriı-ı ı,ıüoünı_üĞü
rexNix şARTNAIIE (iş Kalemleri)

İşin Adı : ORTAH|SAR YEŞ|LOVA ILKOKULU ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları Sayfa:1

|;i,i; ;;;-T.,ET.aimalatn cinsiNo

1 18.198/03A Her tüdü kiremil çatl örtüsü sökülmesi, toplanmasl, lemizlenmesi, istif i m,edllmesl
Teknik Ta.ifi: Mevcut he. tüdü kiremitin (mahya dahil) çat! yüzeyinden sökülmesi, klnk ve çatlak olanlannln aynlmas|. sağlam qkan
malzemelerin iŞtifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düş€y taşıma, boşalbna, her türlü işçiıik, araç ve gereç gilederi. yüklenkj
genel gilerleri ve kan dahil, her türlü kiremit çatı örtüsü söküknesinin 1 m'fryatl:
ÖLÇÜ : sökülen çatl yüzeyi izdüşümğ üzerinden hesaplan|,. Bütün boşıuklar düşailür.
NoT : sökamden kan malzemeler idareye aittir

z ııışzoıg/, 9c$;şE;?H;lİil,ilio.'**
eteği yap|lmasl ( 40 cm

3 |NŞ 2018/3 Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapllmas|

m

m('l20mmx130mm 5 inc) (50 ğn ara ile dlştan keleplenecek.)

m

5 lNŞ 2oi8, Galvanizli renkli sacdan atika duvarı kaplaması yapılması ( 0,5 mm
kallnlıkta 1,20 m geniŞliKe) m

cmx socm ebatlannda çat| çlklş kapağl temini ve Adet

7 MSB.521IB2 Boyal| Trapezoidal Kesiti sac Çatl Kaplamasl Yapllmasl
Teknik Tarifi: 0.50mm kalinliginda galveniz üzeİi boyala trapezoidal kesitlisac. fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (dısa
bakan yüzeyi min. 5 mikron, içe bakan yüzeyi min. 7 makron epoksi asta. ve üstle.i min. 20 mikron polyester son kat boya)
levhalarin bindirilmesi. asiklara tespiti. aks€suadarin (mahya, saçak aıti, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konmasi, trifon
rondela alti deliklerinin silikonlanmasi, insaat yerindeki yükleme. yatay ve düsey tasima, bosaltma, is yerindeki montajinin

l 1 m2 boyali
ilir

8 P-090 ÇAM KERESTES|.|LE AHşAP oTURTMA çATl YAPlLMAsl GAHTA 
lKAPLAMASl HARlÇ)

Teknak Tarifi: Projesane gö.e 2. kalite çam kerestesinin .endesaz lata, meltek, aşlk. dikme, payanda, kuşak v.s. gibi kereste ile çivi
ve demir bağıant| malzemeb.inden oıuşan ahşap oturtrna çat yapllmasl, inşaat yerindeki yükleme. yatay ve düşey taşıma,
boşalt na, he.türlü malzeme ve zayiatl, işçilik. araç ve gereç gideİle.i ile imalat v€y'veya malzemenin nakli, müeahhit kan ve genel
giderter dahil 1 m ' fiyatıd

9 Y.21.051/c1,| Ön yapımİ bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dlş cephe iş iskelesi
Yapllmasl. (0,0o51,50 m arasO

Teknik Tarifi: Yap|lann dlş cephelerinde yapllacak imalatlar açin sabit ola.ak kullanllmak üze.e, meı/.zua!na, (iş sağİğl ve güvenliği
kanunu, yapl §le.inde iş sağl|ğl ve güvenliği yönet nelağa, iş ekipmanlann|n kullan|mlnda sağİk ve güvenlik şartlan yönelrneliği,
ahşap ve ön yaplml| çelik ile alüminyum alaşlmh ba|eşenlerden oluşan dlş cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm meyzuat) malzeme
ve tasanm standaıtla.lna. projesine uygun, ön yap|mll biIeşenle.den oluşan ve yük slnlİ min. 4 olan tam güvenlikli d|ş cephe iş
iske|esinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulmas| ve sökülme§i, her tüdü malzeme ve zayiat|, inşaat yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşlma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri. müteahhit genel gidederi ve kAn dahil, 1 m2 İiyat|:
öLÇü:
iskelenin yaplldlğı yüzeyin. üst kotu yüksek|ik, tabandaki uzunluğu ise genişlik oıarak alın|r ve genişlak ale yüksekliğin çarplmI
sonuclJ iş i§kelesi alanI o|alak hesaplanlr.
NoT:
1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerğKirecek bi. imalat yap|lmasl söz konusu ise; tavan ıin iskele bedela
veriliİ aynca. duvarlar (jn aş askelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi. o mahalde yapllacak olan ve iş iskeıesi kurulmaslnl gerektiren tüm imalatlann yap|ml için
kuruHuğu kabuledilir ve bu mahal içjn iskeb bedeli bir kere vefilir.
3) Bu poz 3,00 metfeden yüksek duvar inşaat ile bu niteliKeki münfe.it inşaatlara uygulanır.
4) Yüksekliği 3,oo metre ve 3.00 metreden aşağ| oıan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.
s)Gerekli du.umlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri allnlr. Aynca bedel ödenmez.
6)iskelenin standartlanna, me\.zuatna ve projesine uygun olarak yaplldlğl hususu, yap| denetim göfevlisi ve yüklenici ile biİlikte
tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onaylna Ş!nulacaKl.. Aynca, iskele genelve detay durumunu gösterecek şekilde cD
ye aKarllacak ve bu cD tutanak ekine konulacaktlr, Bu tutanak ve co'nin fieme evraklanna eklenmesi gelekmekle olop bu
husus|ar yerine getirilmeden iskele bedeli aidenmez.
7)iskeleden gkan malzeme müteahhide aittir

10 Y.21.101/05 Çat üzerine iahta kaplama yap|lması
Teknik Tarifi rece onanmlş pİojesine göre en az 18 mm kaİnfukta ll. slnf çam keİestesinden yap|lan tahtalain mevcıi
mertekbr üzefine. a.allkslz ola.ak çakıknasİ, bu aş için lüzumlu tahta, çivave zayiat|, §çilik. inşaat yenndeki yükbme, yatay ve
düşey taşlma. boşaltma. mğteahhit genelgirerbrive kan dahil, 1 m'fiyatl :

öLçü :

P.ojesinden tahta ile kaplanm|ş yatay düzlemdeki izdüşümünün alanl hesaplanlr,
NoT :

Bu fiyat, mevcıJt merteklea üzerane yalnız tahta kaplama. yapüldlğl takdirde uygulanlr

T ErcanKüı

(,^..

lnşaat Teknikeri E!9Krik Müh

s. Poz No

4 ıNş 2o1s/4 İj[iİi:!l"jlİiii'-an 
düşey iniş borusu yapııması, ( o,50 mm

6 lNŞ2018,/1

yapilmasi, malzeme, isçilik, montaj, alaç
alan olarak

oska,'012-yt



oRTAHisAR YEşitoVA itKoKuLU oNARlM işi

iNŞAAT MAHAL LisTEsi

1- (18.198/03a poz numaraslna istinaden) Her türlü kiremit çatl örtüsü sökülecek ve çıkan
malzeme mahaIden uzaklaşt|r|lacaktır.

z- (Y.?1.1o1/o5 veP-90 poz numaraslna 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 tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra, Boyah Trapezoidal Kesit|i sac

Çatl Kaplamasl çatl üzerine semerli ve başlıklı vida ile vidalanacaktlr. Projesine uygun

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

onay Verilmesi sonucu montail yapılacaktır.

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

sac ile sarılacaktır.

5- (iNş 201sl4, iNŞ 2oL8/3, Y.2L.o51lC].| poz numaralarlna istinaden} çatl üzerindeki tüm
yatay ve iniş yağmur olukları sökülecek yerine galvanizli renkli sacdan oluk|ar imal edilip
iskele ile yerine montajI yapılacaktır.

6- (İNŞ 2018/7, poz numaraslna istinaden) çatl üzerindeki tüm atika duvarlar galvanizli renkli sac

ile kaplanacaktır. Çat| mahyasının üzeri de galvanazli renkli sac ile kaplanacaktır,

7- (iNŞ 2018/1 poz numaraslna istinaden) çat| üzerandeki çat| kapağ| yerine Temperli camlı,

50cmxsocm ebatlarlnda çatı çıkış kapağı takllacaktır.

8- Çatl inşaatlnln karemit kaldırılması, tahta çakllmasl. sac çatl döşenmesi.......vb. aşamalarl

resimlenerek kontrol mühendisine verilecek.

GENEL ŞARrL4R

1- isteklalerin işi proie, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup
Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini 8österen bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun
ya da olmasın, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarlna

uygun bir şekilde yüklenici taraflndan yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan

hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.

3- İş sonunda çalışılan mek6nların temizliği bedelsaz yapılacaktır.

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

Yapllacak tüm iş kalemleri Pozlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan poz tanımlarını, mahal

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

listesinde pozlara karşılık gelen tanlmlar genişletilmiş olup açıklama d6hilindeki tüm işler ilave bir
bedel istemeden yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

5.iş kapsamlnda iş güvenliği ile ilgili tüm önlemler yüklenici taraflndan aIlnacak

(,\

2- iş Kapsamında tüm nakliYe Ve yatay düşey taşlmalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir

bedel ödenmeyecektir.
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