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(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)
Sayfa:1
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s Poz No ımalatln cinsi MiktarlNo
: Birim

1 o4.173lAo1 Gömme iç kapl kilidi (Geniş tip) ffs EN 12209)

Teknik Tarifi: DoĞRAMA lı/tADEN| AKsAMl Kapl doğrama madeni aksamlan (Ahşap, metalve p|astik)

2 u.773lAo8 Kapl kolu ve aynalan (Kromajll) Crs EN 12209)

5 27.52512
saten alçl ve peditli alçl slva harçlannln kanşlml ile 5 mm kallnllkta
düzeltme slvasl yapllmasl (Kaba slva, brüt beton yüzeyıer, perlitli slva ,

a sl ve benzeri
Teknik Tariri: slvanacak yüzeye saten alçl ha.cl
edilen ha.çla 5 mm kaknllkta s|vanln çelik mala i

Adet

Teknik Tarif: DoĞRAMA MADENlAKSAMl Kapl doğrama madeni aksamları (Ahşap, metalve plastik)

3 o4.773lA1o Menteşe Adet

Teknik Tarif: DoĞRAMA MADENlAKsAMl Kap| doğrama madeni aksamlarü (Ahşap, metalve plastik)

4 18.,l95A Her türlü ahşap, kapl kasasl, kapl kanadl pencere ve camekan
sökülmesi

m2

Teknik Tarifi: ldarece §ökülme§ine karar verilen her tüdü ahşaptan yapllmüş, kapl kasa|an. kapl kanatlan, pencerelerin ve
camekanbnn itinall bir şekilde sökü|üp, idarece gösterilen yere istif|enmesi ve idareye teslim edilmesi. inşaat yerindeki yük|eme,
yatay ve düşey taşlma, boşallrna, a,aç ve gereç giderleri, yükIenici genel gidede.i v9 kan dthil, 1 m' fiyah.
ÖLÇÜ : sökülen imalata,ait olduğu imalat poz numaraslnda belirtilen ölçü şekli aynen

. !yjg!9!!

iFor;o: 1o.061rjrna penitli alçı sıva haronın (1OlCi2İiİişüilmasıva;iO;-- 
j

le yaplımasl, her türlü ma|zğne ve zaiyaİ, işçilik, ç3İşma sehpalai, inşaat .

ye.indeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşahma müteahhit genel gidederi ve kan dahil 1 m'fyatl
Ölçü: 1) Projedeki ölçulere gö.e, slvanan bütün yüzler (boşluk yanlafl dahil) hesaplanIr.
2) Doğrama pe.vazlarl ve varsa ahşap süpürgelik aıt|nda kalan slva yğzeyleri hesaba katlİr.
3) Bütün boş

Gömme iç kapl kilidinin yerine takllmasl (Geniş Tip) Adet6 A01

Teknik Tarifi
: (Ahşap, iirel9] . Plastik)

7 A08

AKSAMLAR| Kap| Dograma|arl Madeni Aksam 8i.im Fiyatl

Kapl kolu ve aynalannln yerine tak|lmasl (Kfomajll) Adet

8 A10

Teknik Tarif: DoĞRAMA MADENl AKSAMLAR| Kap| Doğramalan MadenaAksam Bi.im Fiyatl
Metal Plastik)

Menteşenin yerine takllmasl Adet

Teknik Tarifi MADEN AKSAMLAR| Kapl Doğlamalan Madeni Aksam Birim Fiyat|
(Ahsap. Metal, Plastik)

9 MsB.6o8yAA Kaba Sıva Yapı|ması
Teknik
kaİnllğ

Tarifi: 1 ml dişli kuma 350 kg Ts ,l9 uygun PÇ 32,5 (cEM l 32,5) çimento katlImasl ile hazlrlanan ha.çla ortalama 2c.n
Inda kaba slva yap|lması, gerekli zamanlarda sulanma§ı, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve kaybı, iŞÇilik,

inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşma, boşaltma, yğklenici kan ve geoel gide.ıer dahil 1 m'kaba sıva yap|lma§t.
Ölçü: Projedeki ölçulerine gğre srya yap|lan baitün ytizeyler hesaplanlr. Doğrama pervaz|ar ve va6a ahşap slpürgelik ahlnda kalan
slva yüzeyleai hesaba katİr, bü,tün bosluklar ve dııer cins kaplama yüzeyle.i düŞülür

Laminat kaplamalı, ikiyüzü odun lifinden yapllmlş levhalar|a (mdf)
e takllmasIli, krafr d ulu ka l kanadl lmasl,

Teknik Taİifi| Projesine göre: beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalünllKa olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınllkta
ve se.en baş|lkıanndan yapllan çatkı aras|na 32 mm'lik kraft do|gu ib meydana getirilen iskeletin ikiyüzüne 4 mm odun lifi levha
(MDF) prese et nek sıJretiyle iç kap| kanadl yapllması, her kiyüzü laminat kaplanmas| Ye yerine takllmast için çivi. Vida. tutkalve
benzeri her türlü malzeme ve zayiatl, işçilik, işye.inde yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaltma ve madeni aksamlann yerine
takllmasl. kap kanadln|n yerine tak|kp allşİrllmas|, müteahhit geneı gılerlerive kan dahil, (madeni aksam bedeli ha.iç) 

' 
m2 fiyatl

oLÇU:
1) Kapl,kanadln|n dlştan dlşa enive boyu çarplıarak alan hesaplanlr. Bu ölçüye kapl kasalan dahil edahez.
2) Boşluktaki kap| kanat|ann|n çoğalt|lmasl halinde aç||lr veya sabit kanatlann hepsi kapall şekihe ölçijye girecektil (sabit,
kanatlartelaro kasa şekıiode biieGe bunla.da kanat ölçüsüne sokulur, aynca kasa bedeli(ienmez.}
NoT:
1) Genelolarak kapl d€ramalannda kullanl|acak madeni aksam, ılarenin beğenmesi şadl ile he. cins kilit ve kilit kollan, aynalan,
sürgü, stop lastakli tampon. nıenteşe ve yayll menteşeden ibareüir.
2 Madeniaksamün rine takllmasl a nna dahiHir

]11 ]Y.23.155
2,00 mm ka|lnhğında slcak haddelenmiş sacdan bükme kapl kasasl
yapllmasl ve yerine konulmasl

kg

Teknik Tarifi: 2,oo mm lik slcak haddelenmiş sacdan bükme kapl kasasl yaplımasl, rnenteşele.i ile bidkte ye.ine takllİnasl için her
ıiidü malz€rne zayiatl, atölye maŞraflan, bçiıik, müteahhit genel girederi ve k6n dahil, (boya hariç) 1 kg nyat:
oLÇU:
lmaEt|n e§as aksaml duvara konacak kenetlede birlikte boyanmadan önce tart|hr, ataşnana kaydedilefek yerine takllır. Büün
amalat aynl bedelIe ödenir.
NoT:
Ancak illareıe, lüzum gördüğü takdirde pro.je boyutlaı üzerinden bü(ün profillerin ve düğüm noktalan levhahnnln cetveldeki
ağıdlklanna naza ran tartl ağ|rl|ğ|nl tahkak edebilir, Bu ta.t neticesind€; cetvellere nazaran % 7 ağlr|lk fazlasl da Edeme yaplh., %7
den fazta ağ|rl|k dikkate ahnmaz, Bu ta.tl neıicesinde bulunan ağlrlığln cetveldekinden az olmasl halinde yap|lan imalğtln ilarece

taatı esas aınır

i^İ lK YlLDlzlnşoot Teknikeıj

kabuledilmesi

yuksek Mimar

TRABZoN İı_ ı,ıİı_ı_İ eĞiriı-t ııÜoÜnı-ÜĞü
TEKNIK şARTNAME (iş KaIemleri)

İşin Adı : ORTAH|SAR YUNUSEMRE ORTAOKULU- ORTAH|SAR GÖLÇAY|R ORTAOKULU ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları Sayfa: ,t
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$l
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TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i EG ITIM MUDURLUGU
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : ORTAH|SAR YUNUSEMRE ORTAOKULU- ORTAH|SAR GÖLÇAY|R ORTAOKULU ONAR|M iŞi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları Sayfa: 2
s Poz No imalatn cin§i Birim MiktaİlNo

12 Y,23.241

Plastik doğrama imalatl yapllmasl ve yerine konulmasl (serı PVc
doğrama profillerinden her çeşiı kapl, pencere, kaplama ve b€nzeri
imalat) Noi: Tüm ana profilıer ile ilave pfofller, pencere kapall iken

k9

görülmeyen Ve dikkat bir yerde, en az 1 m a
Teknik Tarifi: ıdarece onaylanmış proje ve detaylanna gö.e yapllan sert PVc profil|erden plastak ddİamalar ve aksesuadan ve
cam gta|an her tüdü hava şadlartna ka§| dayanlklü, yüzey|eri pü.üzsüz olmaldl.- PVc den mamul ana profil(standard|na göre et
kaİnllğ| sln|fi -A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kallnİğı 2.8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmaİdlr,) kesitlerinde
gerek ls| gerekse 5e§ izolasyonu ve aynca su tahliyesini hlzlandlracak şekiıde tasadanmlş ön odaqk sistemi olacaktır. Metal
takviye profillefi ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktlr. Metaltakviye p.ofilleri, srcak daldlrma
metodu ile yap|lmlş galvanizle pasa ka.ş| korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kallnltğl kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kay da da 2 mm den fazla olmayacaktlr. (Ancak çok geniş kay|t ve kanat|arda yapllan
hesaplama sonucu atalet momentiyukarlda belirtilen sac kallnİkıanndan yükşek çıkarsa Ekan sonuca uyumlu kallnİkta sac
kullanllmaİdlr.) Metaltakviyeli PVc profiller plastik köşe kaynağı, vıra, kanat bağlamast vesai. imkanlarla bideştirilerek ya.dlmcl
doğ.ama pfofilleri, levhalar ve diğer pİofiller yardlml ile he. çeşit pence.e doğramas|. kap|, camekan ve benzeri imalat yap|İr,
lmalatq firmaca ğnerilen sisteme uygun ola.ak kanat aral|klafl ikaslra EPDM kauçuk,.eop.en veya tpe contalarla izole edi|ecektir,
Her cins ve kal|nllklardaki camİn tiakllması. cam Etalan yard|m| ile olur. lmalatçl firmaca öne.ilen sisteme uygun olarak cam tespiti
conta. mastik ve diğer usullede §ağlanacaKlr. Her pencere kanat çe.çevesi (doğ.amasD doğrama kasaslna en az 2 (iki)) kapl
kanat çerPvesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edili.. Menteşeler kanadln ayarlı çallşnasınl sağlayacak mukavemette ve
dizaynlnda olacaktlr. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesile.ek bu iş için geliştiİilmiş makinalarla kaynatlmak
suretiyle imaıal yap|lan plastik d€ramanln kalgil aksama, kenet ve dübellerle gerektğinde demir konst.üksiyona (kör kaŞa)
paslanmaz Vira kullanlIarak veya kilit profilleri yardlm| ile tespiti yapllacaK|r, su, hava, ses geçirmeyecek şekilde slzdl.mazİğın
sağlanması, kanat arallklannda izolasyonu sağlayacak contalafln sisteme uygun olarak yederine tespiti için he' tüdü malzeme ve
zayiatl. inşaat ye.indeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç gideİleri, müteahhit genel gidederi ve karl
dahil, yerine monte edilmiş plasük doğramanln l k9 fiyat|:
oLÇU:
1)Yalnlz se.t PVc plaştik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya @ contalar, silikon esasll macun, tespit vidalan veya kilit
profilleri, birleşim parçalan, profil içinde bulunan takviyeler birlikte ta.tlltr.
2)ldale lüzum gö.düğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillefin tablodaki ağlrliklanna göre tartl ağldlğtnl tahkik edebilir, Bu
tart| neticesinde tablola.a nazalan ohl ağ'lllk fazlaslna kadaf ödeme yap|ılr. Tablodaki ağlrl|klara nazaran ta.t neticesi bulunan
ağ|dlğın az olma§ı halinde, yapllan imalat|n idarece kabul edilmesi şartlyla tartl esas alınlr,
3)Detay projelerinde ge.ek plastik profil|erin, gerekse metal takviye p.ofillerinin metre ağldlklan ile bağ|antl elemanlannln birim
ağlrllklan b€lirtileceKir-
NoT:
1)Madeni aksamln yerine takllma$ bedeli doğrama fiyatIaina dahiEif.
2)Plasük doğrama aksesuan (ispanyolet. menteşe, kilit ve ilaveleri. vasistas makas ve çarpmalan. pivot menteşeıer. şürgüler, kapl
alt| fl.çalan, he. tüdü kap| kol|an, hid.olik rnekanizmaıar benzeri agna, kapama, kilitleme mekanizmalan vb.) tartlya dehil edilmez.
Bedelle.i va.sa kendi rayicinden yoksa yetkili makamla.ca taŞdikli fatura bedeline % 25 müeahhit genel giderle.i ve kan ibve
edilerek iidenif.
3)Tüm ana p.ofiller ile ilave profille.. penceİe kapall iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir ye.de. en az '| m araİklarla okunakll
ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağdaki bitgileri
içerın elidir_
- lmalatçlnln adl veya ticari ma.kasl,
- Bu standardln işaret ve numarasl os EN 

'260&'| 
şeklinde),

- Et kallnllğ| sln|f|,
- izlenebili a olabilecek imalat kodu n tarih vb.

13 Y.25.üao2 ' Demir yijzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yap|lmasl

Teknik Tarifi: Demi, imalat yüzeyıgrinin zlmpara ve tel flrça ile temizlen.ıEsi. 0.100 kg '|.kat. 0,100 kg 2.kat (her kat 
'a*ll 

.enkte)
antipas sürulmesi, 0,100 k9 ,l.kat, 0.10o kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanma§l, her tüdü malzeme ve zayiat, işçilik,
müteahhit genel giderlerive kan dahiı 1 m2 fiyah:
oLÇU:
a) Mobilyalarda boyanan yuzeyle. ölçülür.
b) Kapı ve böknelerde;
1) Telaro kasall olanla.da: slvadan §|vaya iki yüzü ölçülür.
2) Kasall (pervazs|z) olanıafda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yğzğn ö§iisüne kasa alanlan dahil edili -

3) Kasa ve pervazı olanlarda peNazdan pervaza iki yğzün ğıçğsüne kasa dahil edili..
4) BütOn ai|gllerde, ginnt, çlklnt ı/e c€m boşluklan ölçüye katlmaz. Pencg.e kenannda 9ta varsa, ölçü buradan aİnlr.
c) camekan \,/e pencerelerde;

, 1)camekan ve pervazl| pencerelerde; pervaz d|şlna pervazsE pencarelerde, §|va yüzünden Ş|va ya2üne olmak üzere düşey
, düzıemdekialanl ölçğlür. Yalnlz bir satlh hesaba aİnı., ikisat|h boyan|r. cam boşluğu Ekanlmaz, denizlik, kasa ve kena.lan
mevcut ise aynca ölçOlerek, aıana iEve ediıi..

: 2) Çifr penca,ele.de aynen ğlçülür, iki pencere araslndaki ahşap kasa ayn ölçülür ve alan iEve edilir, He. iki pencerenin iki yüzü
boyanlr. bire. yüzğ hesaP edilir. cam boşıuğu çıkanlmaz.
d) Pa,makİk ve ko.kuluklarda bir yüzin düşey dğzleİndeki izdüşüm alanl ölçül0r. Boşluk düşüknez.
e) Kolon makasl , kiriş, kurang lez ve benzeri demir imalatta nan ölçnlür

14 Y.25.003/03 Eski boyall yüzeyıere üç kaı beyaz kireç badana yap|lmasl (iç cephe) m'
Teknik Tarifi: Mevcut eski badananln tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeyleİin alq ile muntazam bir şekilde tami. edalmesi, flrça
ile bi.inci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile üçüncii kat beyaz kireç badana yapllmasl, badana yapllan alanln temizlenmesi,
bu işlerin yapllmasl için her tüdü malzeme ve zayiat, işçilik, sehpa, muteahhit genel gılerle.i ve kğn dahil, 'l m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Proje§i üze.inden badana yapılan yüzeybr ölçt]lür. Boşluklar düşülür

duval ve tavanlarda askelesi va

lLDlz

NoT ve dı badanalarda, 3 m den

c t Teknjkeli

iskelesi ve.ilir. slva

Mirnar

Pursantaj
I%,



TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı-i eĞirtıı ı,ıüoünı_üĞü
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri}

işin Adı : oRTAHİsAR YUNUSEMRE oRTAoKULU_ oRTAHlSAR GÖLÇAY|R oRTAoKULU oNARlM lŞi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları Sayfa: 3
s.
No Poz No ima|atn cinsi 'Bifim ıliktan Pursantaj

(%}

badanaya Verilmez

15 Y.25.0o3/14
Yeni slva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazll mat
boya yapllmasl (iç cephe)

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde; zlmpa.a, taşlama ve temzlik yaplldlktan sonra, 0,075 kg su bazıl astar uyguıan|r ve 0,350 kg
macun işleminden son? yizey zİr.palala^n, 0,075 kg su baz ll astar üzerine. istenilen renkte 0,'|00 k9 1.kat, 0,'|00 kg 2,kat su
bazll mat boya yapllmasl için her türlü maheme ve zayiatl, iŞçilik. müteahhit genel giderle.i ve kan dahil. 1 m2 fiyat|:
ÖLÇÜ: Projesa ozerinden boya yapl|an yüzeyler 6lçülür. Tüm boşluklar düşülür.
NoT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda aynca iş iskelesi verilir Verilmez.

40 x 40 cm anma ebaılaflnda, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,
16 Y.26_005/403 l.kalate, renkli seramik yer karolarl ile 3 mm derz arallkll döşeme

kaplamasl vap llmasl (karo vaDlstlrlclsı ile)
Teknik Tarifi: onaylanm|ş detay proiesine uygun düzgün yüzeyin, yaplşmay engelleyaci ki., toz, çapak ve benzefi kal|ntllardan
aflndlnlması ve nemlendirilmesi, yüzey üzefine çimento esasll, yüksek performansl|, kayma özelliği aza|İlm|ş, açlk bekletİne
süresi uzatılmlş karo yaplştlnqnln sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi. 40 x 40 cm anma ebatlarlnda her türlü desen ve
yüzey özelliğine sahip, l.kalite, renkli seramik yer kalosunun, mastar ve tesviyeŞine uygun olarak. 3 mm deru aral|klan blrakllarak
döşenmesi, dezlerin istenilen renkte çiınento esasİ. standart perfoümansl| derz dolgU malzemesi ile dolduru|mas|, kaplama
yap|lan yüzeyin temizlenmesi, heİ tüdü malzeme ve zaiyatl, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey
taşlma, boşaltma, müteahhit genel gide.leri ve kan dahil 'l m'fiyai:
Öıçü:Kaplama yapllan yüzey ve Valsa süpü.gelik p.ojesi üzerjndeki ölçülere göre hesap lanlr

17 Y.27.5o4lo1 Metal kapl kasa arkalarlnln beton harcl ile doldurulması
Teknik Tari6: Metalden yapllmlş (sac, alüminyum vb,) kapl kasa ve peNazlallnln montajlndan sonra kenarlannln gerektiğinde Eta
ile kapat|lmasl, kasa arkas|nda kalan boşluklann 300 k9 çimento dozlu harçla boşluk kalmayacak şekilde doldurulmas|. her tür!ü
malzeme ve zayiat, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşa ma, işçilik,müteahhit genel gider|eri ve kan d5hil, 'l rn2 fyaİ:
öL ü: Kasa iüzelanden anır

Te k Mimar
K



TRABZoN iı_ ııiı_ı-i eĞiriı-ı ıqüoünı_üĞü
iş xnı-eııı-eni punselıeıı-ını güzoeı-eni1

(Yğzdeler toplam yak|aşlk maliyete göredar)

İşin Adı : ORTAHlSAR YUNUSEMRE ORTAOKULU- ORTAH|SAR GÖLÇAY|R ORTAOKULU ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları Sayfa: 1

Poz No imalafun cinsi B nm Miktarl
Pu.santais

No

1 o4.773l\o1 Gömme iç kap kilidi (Geniş ıip) (l-s EN 12209)

2 04.773l\08 Kapl kolu ve aynaları (Kromajll) [rs EN 12209)

3 M.773lA10 Menteşe

Adet

Adet

4 18.1954
Her türlü ahşap, kapl kasasl, kap| kanadl pencere ve camekan
sökülmesi

m2

5 27.52512
Saten alçl ve perlitli alçl slva hardannln karlşlml ile 5 mm kaİnllKa
düzeltme slvasl yaptımasl (Kaba slva, brüt beton yüzeyler, per|atli slva
alçısı ve benzeri yerlerde)

6 A01 Gömme aç kapl kilidinin yerine takllmasl (Geniş Tip) Adet

7 AOa Kapl kolu ve aynalannln yerine ıakllmasl (KromajlD

8 A10 Menteşenin ye.ine takllmasl Adet

, 9 MsB.6o8/AA Kaba slva Yapılması

10 Y.22.009/03 Laminat kaplamall, iki yüzü odun lifinden yap|lmlş levhala.la (mdf)
krafr dolgulu iç kapl kanadl yapılmasl, yerine takllmasl|,

, 1,, Y.23.155
2,00 mm kallnl|ğlnda slcak haddelenmiş sacdan bükme kapl kasasl kg

2 Y.23.241

llmasl ve rine konulmasI
Plastik doğrama imalatt yapllmasl ve yerine konulmasl (sert PVc
doğrama profillerinden her çeşit kapl, pencere, kaplama ve benzeri
imalaı) Not: Tüm ana profiller ale ilave prolıller, pencere kapall iken

kg

oörülmeven ve dikkat cekmeven bir e,enazl ma
: 13 Y.25.oozo2 Demir yiizeylere ıki kat antipas, iki kat sentetik boya yapllmas|

, 14 Y.25.oo3/o3 Eska boyaİ yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapllmasl (iç cephe) : m'

su bazll mat

kaplamasl yapllmasl (karo yap|Ştlrlclsl ile)

özelliğande,
döşeme

17 Y.27.5o4lo1 Metal kapl kasa arkalaflnln beton hard ile doldurulmasl
Toplam: 100.0000 -

şa Teknike
lz

Mimar

(%|

Adet

Adet

15
slVa macun ve asıar uygulanarak

40 x 40 cm anma eballannda, her türlü desen ve yüzey
:ıe



oRTAHisAR YuNUs EMRE oRTAoKULu_ oRTAHisAR GÖtçAYlR oRTAoKutu iNşAAT
MAHAL tisTEsi

1. (18.1954) Kuzeydeki binanln 19 adet ahşap sınıf kaplsl ve 3 adet PVc wc giriş kaplsl

sökülecek.

2. (Y.22.oo9lo3, A01, A08, A10, 04.773/AoL,04.773/^o8, 04.773/A10} Sökülen ahşap kaplların

yerine projede beli(ilen şekilde ahşap kapı kanadı yapılıp yerine takllacak. Çalışır halde

teslim edilecek.

3. (Y.23.155 ) 5ınıf kapılarının kasaları 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme

kapı kasası olarak imal edilip, yerine konulacak.

4. |Y.27.5o4loL ) Metal kapl kasa arkaları beton harcl ile doldurulacak.

5. (Y.25.oo2lo2 ) Kasaıara iki kat antipas, iki kat sentetik boya Yapılacak.

6. (Y.25.005/403 } Kapl kasaıarl takılırken oluşacak olan zemin seramik tamir|eri yapılacak.

7. (Y.23.241, 04.773lAol, 04.773lA08, 04.773lA10) Wcgiriş kapıları ahşapgörünümlü pvc kapı

olarak imal edilecek. Ve yerine takllacak. Çalışır halde teslim edilecek.

8. Plastik imalat 70 lik seriden gri contalı, şartnamede belirtilen özelliklerde olacak.

9. (Y.25.003/14 , ?7 .525l2l kapllar taklldlktan sonra, sıVa tamiri işleri yapllacak, hasarlı duvarlar

boyanacak.

|o. ( 27 .5?512, MSB.6o8/M, Y.25.003/03 ) Zemin kat Ve 1. Kat Ve 2. Kat wc ( 3 mahal }'lerin

tavanları sıvanacak ve boyanacak. Özellikle zemin kat ve 1. Kat wc tavanları önce kaba sıva

üzeri ince sıva yapılarak boyanacak.

11. inşaat mahalli temiz olarak bırakılacak. Sökülen malzemeler okul idaresine teslim edilecek.

oRTAHisAR GÖtçAYlR oRTAoKULUNDA YAP|ıACA( iştER:

12. (18.195A ) Okul binanın 26 adet ahşap sınıf kapısı kapısı sökülecek.

L3. (Y.2z.oo9/o3, Ao1, Ao8, A10, 04.773lAo]-,u.773l^o8, o4.773lA|o) 9ikülen ahşap kapıların

yerine projede belirtilen şekilde ahşap kapı kanadı yapılıp yerine takılacak. Çalışır halde

teslim edilecek.

14. (Y.23.155 ) Sınıf kapılarının kasaları 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme

kapı kasası olarak imal edilip, yerine konulacak.

75. (Y.z7.5o4lol ) Metal kap| kasa arkaları beton harcı ile doldurulacak.

1-6. |Y.z5.oo2lo2 ) Kasalara iki kat antipas, ika kat sentetik boya yapllacak.

L7 . (Y.26.0051403 } Kapı kasaları takılırken oluşacak olan zemin seramik tamirleri yapılacak.

18. (Y.25.oo3/14 ,77 .5?5/2| kapnar taklldlktan sonra, slva tamira işleri yapılacak. hasarlı duvarlar

boyanacak.

19. inşaat mahalli temiz olarak bırakılacak. Sökülen malzemeler okul idaresine tes|im edilecek.

GENEL ŞARTIAR

1. isteklilerin işi proje, şartname tarifve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup
Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun ya da

olmasın, proje detay, tarif Ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarlna uygun bir

şekiIde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatadan yola çıkılarak
ek ödeme talebinde bulunulamaz.

bedel ödenmeyecektir

3. İş sonunda çalışılan mek5nların temizliği bedelsiz yapılacaktır.

oRTAHisAR YUNUs EMRE oRTAoKUtUNoA YAP|tAcAK işLER:

2. iş Kapsamında tüm nakliye Ve yatay düşey taşlmalar teklif fiyata dahil sayllacak ayrlca birt1



4. Yapılacak işler işin projesine teknik şartnamesine ve mahal listesine uygun yapılacaktır.
Yapllacak tüm iş kalemleri Pozİara, bayındırlıkça açıklanan poz tanımlarını, mahal listesinde yapılan iş
tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır. Mahal listesinde pozlara karşılık
gelen tanImlar genişletilmiş olup açıklama d6hilindeki tüm işler ilaVe bir bedel istemeden yüklenici
taraflndan fen ve sanat kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
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Yuksek Mima!



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT

ORTAHISAR YUNUS EMRE ORTAOKULU
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Kapı kanadı detayı KAPI KAsAsl DETAYI

2,00 mm
kalınlığında
sıcak
haddelenmi
sacdan
bükme
kapı
kasas,

ıiAR

l-Kanadın iç kısmına; l5 cm arayla 3cmx3cm ölçülerinde
latalar çakılarak, iç ızgara oluşturulacak.
2-Kapı kanadınm her iki yiizü 6- 8 mm mdf lam ile kaplanacak.
3- Kapı kanadına 3'er menteşe takılacak.( bilyeli)
4-Gömme iç Kapı kilidi silindirli l. sınıf
5-Kapı kolu ve aynaları (pirinç l. sınıf)

öLÇüLER YERINDE ALINACAKTIR.+ -5 CM DE KENLİK GÖSTEREBİLiR

ma LDlz
Y(, Mirnar

I
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TOPLAMDA 19 ADET
KAPI KANADI VE KASASI İMAL
EDı-ECEK. VE YERİNE TAKILACAK.Fo
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT

ORTAHİSAR YUNUS EMRE ORTAOKULU

WC DlŞ KAPISI
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ToıLAMDA 3 ADET AHşAı cön[ıNüıı,ıı-ü
pVC KApI KANADI ve rcasesı iı,ıeı
pniıpcgr.vE yERiNE TAKILACAK.

4-P
pün
5-K
pro
gen
6-P
rne t
ort
gr/

70 LiK PVc

I-PVC 70 Lk SERiDEN GRiCONTALI KURşJN
ÇERMEYEN MALZEMEDEN DLACAK.
2- KULLANILAN MARKANIN 1. SINIF
PR[]FLI.IDEN YAPILACAK,KAPI KOLLARI PVC
MARKASIYLA AYNI DLACAK.
3-PVC doiornolor; TS 201 ve 5358 de
bohsedilen türn özet(iktere sohip sert PVC

VC profilter son derece düzgün Ve
üzsüz, ponlok otocok.
oso, konot, orto koyıt ve kopıPVC
Fitteri d ışton içe en oz 4 odoc kt ı, seri
i$lğ en oz 70 rırn otocok.
VC prof itter honı PVC olorok (ç ıtos z,
o[ tokviyesiz, contosız) koso, konot,
o koy ıtto ontotoııo en oz 1.250
rıt'nin ott ndo otmoyocokt r

7-Honn rıodde ve rıukoverıet özet(ikteı,i
bo şto olınok üzene türı özettikterin DIN
18055 nonrılor no uygun olocoktr.
8-Metot tokviye (destek socD profilteri
TSE 914 'de bohsedilen öze(liklere uygun
s rok dold rrno ııetodu ite 40-50 rnlknon
golvoniz ile koplonıı ış olocokt r.
9-Metot tokviye pnof itteni soc et kol n[ ığı
1.5 rnrı'den oz olrnoyocokt r.
10- lsponyotet kor şi klor ı e ğrnti ve konik
çektirııe özeltiğne sohip o(ocokt r,
Kop (ordo kititli kop ıisponyoteti
kullon(ocoktr. kponyotet tok ıı no kot,
oynoIor kitit tertibot ı dohit editıniş
o[ocokt r.
ll-Kop ıkonotlon ndo 4 yenden kovnorıolıve
isponyotet göbeğnde kot boğoııok için
c voto yenleni oç lrn ış olocokt r.
la-Kop Ikonod ıkosoyo en oz üç nnenteş
ile tutturulocok.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT

oRTAHisan yUNUS EMRE oRTAoKULu
Zemin+1. kat ve 2. kat wc
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Yü Mirnaı

tavanlar kaba sıva+ince sıva+ boya
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oRTAHisnn cölçnyı R oRTAoKuLu

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT

TOPLAMDA 26 ADET
KApI KANADı vr «asası iıraı-
EoiıEcpr. vp ygniNB TAKILACAK.

Kapı kanadı detayı
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KAPI KASASI DETAYI

2,00 mm
kalınlığınd
sıcak

haddelen
sacdan

bükme
kapı
kasas,

YlLDlz
k Mirnar

l-Kanadın iç krsmına; l5 cm arayla 3cmx3cm ölçülerinde
latalar çakılarak, iç ızgara oluşfurulacak.
2-Kapı kanadının her iki yiizü 6_ 8 mm mdf lam ile kaplanacak.
3- Kapı kanadına 3'er menteşe takılacak.( bilyeli)
4-Gömme iç Kapı kilidi silindirli l. sınıf
S-Kapı kolu ve aynalan (pirinç l. sınıf)

öLÇüLER YERİNDE ALINACAKTIR.+ -5 CM DEĞiŞKENLiK C,oSTEREBİLiR
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