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No Poz No imalatln cinsi Birim Miktarl Pursantaj

%|

perrnyıcı l\.4ADDE KULLANlVlADAN ÇiMENTo HARÇL| KARG|R
iNŞAAT YlKlLMASl
PAN|K BARLI (100X210 clvl )YANG|N KAP|SI YAPlLNIAsl VE
YERiNE MoNTAJl,
(PASLANNIM ÇELLtK KORKULUK) H=gO CNI DİKME 32O ÜST
küerşre 51Q yATAy DA 3 sıRA 16Q D|KMELER 70 cıvı ARA iLE
PÜRÜZsUz KAYNAKLl 304 KALlTE PASLANlvlM ÇELiK
KoRKULUK YAPILMASl VE YERiNE MoNTAJl.

Çakll temin edilerek, el ile serme, sulama ve Sıklştlrma yapIlmasl

Belon sanlralinde üretilen veya satın aIlnan Ve beton pompaslyla
basllan, c 16/20 basınç dayanlm sln|İlnda, gri renkte, normal hazlr
beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen Veya satln allnan Ve beton pompasıyla
basılan, c 20/25 bas|nç dayanlm slnlflnda, gri renkıe, normal hazlr
beton dökülmesi (beton nakli dahil)
,l90 mm kalInltğlnda yatay delikli tuğla (,l90x,190x135 mm) ile duvar
yapılmasl
Ahşaptan düz yüzeyli beton Ve betonarme kalıbl yapllmaSl

Çelik borudan kallp iskelesi yapılmasü (0,004,00 m arasl)

Ahşaptan masif tablall iç kapl kasa ve pervazl yapllmasI yerine
konulmasl
Laminat kaplamall, iki yüzü odun lifinden yapılmlş levhalarla (mdf)
presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadl yaptlması, yerine
takllmasl
o 8- o 12 mm nervürlu beton çelik çubuğu. çubuklarln kesilmesi.
bükülmesi ve yenne konulmasI
o 14- o 28 mm neNürlü beton çelik çubuğu, çubuklann kesilmesi,
b!külmesl ve yerine konulmasl
Eski boyall yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya
yaptlmasl (iç cephe)
Yeni sıVa yüzeylere macun ve astar uygulanarak ıki kat su bazll mat
boya yapllmasl (iç cephe)
Brüt beton, sıVall Veya eski boyall yüzeylere, astar uygulanarak silikon
esasll su bazll boya yapllmas| (dlş cephe)
40x40 cm anma ebatlarlnda, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,
l.kalite. renkli seramik yer karolarl ile 3 mm derz aralIkll döşeme
kaplamasl yapllmasl (karo yaplştlrlclSl ile)
3 cm kalınllğlnda renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapllmasl
(3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı))
Renkli mermer levha ile merdiven basamağl kaplamasl yapllması
(basamak 3 cm, rlht 2 cm kallnllğlnda) (honlu Veya cilall)
250/350 kg çimento dozlu kaba Ve ince harç|a slva yapllmasl (dlş
cephe slVasl)
200/250 kg kireç./çimento karlş|ml kaba ve ince harçla slva yapIlması
(iç cephe slVası)

Adet

Ton

Ton

m2

m2

m2

m

m2

mr

Toplam: 90,9379 -

ml
Mimar lm

na n

dür0

1 ANALlz-2o18_07

2 özEL-2o18-29

3 özEL-2018_34

4 Y 15140102

5 Y 16.050İ3

6 Y 16 050/14

7 Y 18.001/c15

8 Y 21 001/02

9 Y 21 050/c11

10 Y.22.001lo,|

11 Y 22 009104

12 Y.23 014

13 Y 23 015

14 Y.25.003/05

15 Y.25 003114

16 Y.25.004/04

17 Y.26.0051403

18 y 26 0201012A

19 Y.26 o20lo32A

2a Y 21 501lo1

21 Y 27 501lo2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

705-102

705-102/DMntj

833-712

833-732

724-601

724-607

734-300

734401

742-1103

7 42-284

782-502

791431l1

794-302

794-304

0,10-0,20 mlye kadar (0,20 m' dahil), Gömme tip sac tablolar (TS
3367 EN 60439-1) Not: #Tip testler# yaphrılarak,buna ait test sonuçlarl
idareye Verileceklir
Demontaj, 0,10-0,20 m''ye kadar (0,20 m'dahil), Gömme tip sac
tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: #Tip testler# yaptlrllarak,buna ait
test sonuçlarl idareye Verilecektir
16 A'e kadar (6 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (6 kA kesme
kapasiteli)
Üç fazlı 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (6 kA kesme
kapasiteli)
Darbe aklm anahtar kumandall sorti (Ts uygunluk ve cE belgeli
malzeme ile)
1 kontakll 1 NA 16 A-Kumanda gerilimi 230 V. Uzaktan kumanda
dafbe aklm anahtarı Ve montajl, Uzaktan kumanda darbe akIm
anahtarl ve montajl
SlVa üstü, min 30X60 ebatlarında LED'litavan armatürü (lşlk ak|sl en
az 1.500 lm, tüketim değeri en fazla 18 W olan)
U-2X4o W,hk Armaıür. FLÖRESAN ARNIATÜRLER (Ts 8697 EN
60598_1-Ts EN 60598-1-2) (*)

21xl2 mm - 40x17 mm'ye kadar, tek bölmeli PVc kablo kanall

5x4 mm', ,1 kV yer altl kabloları ile kolon ve besleme hattl tesisi
(N2XH, 0.6/1 kV)
Komutator sorti, Linye Ve sorti hallarl kUrşunsuz anligron (NHXMH)
nevinden malzeme ile
Paralet sorti, Linye Ve sorti hatlarl kurşunsuz antigron (NHXMH)
nevinden malzeme ile
Kesintide yanan, slva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydlnlatma
armatürü (Ledli. 3 saat süre boyunca en az 130 lm lşlk aklsl
Verebilecek)
3 saat Süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme
armatürü (Ledli)

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

m

m

Adet

Adet

Adet

Adet

Toplam: 9,0621 -
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TRABZoN BEşi|(DÜzu FATiH MEsLEKi TEKNiK VE ANADotU LisEsi YANGlN MERDiVENi VE KoRiDoR

oNARıM işi ruaHaı- ı-isrrsi

Trabzon Beşikdüzü Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Yangln Merdiveni Ve Koridor tadilat
yapım işinde elektrikle ilgili işler aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1-okulun mevcut (Batl tarafındaki merdiven) merdiveninin yangın yönetmeliğine uygun hale

8etirilmesi ile elektrik aydınlatmasl darbe akım anahtarlar ile kontrol edi|ecektir.Ayd ınlatma

armatürleri sıva üstü 30x60 ebatlarında Led'li armatür kullanılacaktır.Armatürler darbe akım

anahtarlarl ile kontrol edilecektir.Koridorlara yangın merdivenine geçiş için acil çıklş yönlendirme

armatürleri kullanılacaktır.
2- okulun mutfak kısmına geçiş için kazan dairesi projede gösterildiği gibi bölünerek yeni koridor

oluşturuIacaktlr. Yeni oluşturulacak koridorun aydlnlatmasl slVa üstü 30x60 ebatlarlnda Led'li

armatürlerle yapllacaktlr. Katta bulunan mevcut kat tablosunun bulunduğu duvar kırılacağından yeni

kat tablosu verilmiştir. Yeni kat tablosunu besleyecek kolon hattı 4x4/4 mm2 NHXMH iletkenli olacak

Ve PVc kanal içinden çekilecektir. Kazan dairesindeki armatürlerin yerine U-2X4OW etanj armatür

takIlacaktlr.Armatürleri besleyecek hatlar etanj 2x1,5 mm2 NHXMH olacaktlr.

Muh
Elk

pn6em CAN|M

\}r0lq },q
UNSAL
dürü
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işİn Adı : BEşiKDÜzÜ FATiH MESLEKi VE TEKN|K ANADoLU LisESi YANG|N
ııenoiverıi oNARllvl iŞi YAKLAŞ|K MALiYETi.

Birim Miktarlimalaın cinsiPoz No \"/9'!..No
o,1o-o,20 m''ye kadar (0,20 m'dahil), Gömme tip sac lab lolar (Ts

2

7o5-1o2 3367 EN 60439-1) Not: #Tip testler# yaptlrllarak,buna ait test sonuçlarl Adet

r"ınıi rr|.itl, si,ı* El?I"*J"jilİTAlJ 
"*.en 

aynı olacak fazla olalak kutunun duvar' ankastre ediımesi için profil demi.den bir

tespit çerPvesi bulunacaktlr. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir,

olçü Bırlm Flyat No. 704-100'ün aynldıl
oemontaj, o,1o-o,20 m''ye kadar (0,20 m' dahil), Gömme ıip sac

705-1o2iDMntj tablolar (Ts 3367 EN 60439-1) Not: #Tip testler# yaptlrllarak,buna ait Adet

test sonuçlarl idareye verilecektir
Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve ge.eçler kullanılmalldlr
Tek.ar montajü yapllacrk olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir,

oemontaj, yapıLn malzemelerden tekrar kullanllamayacak olanlar idarenin göste.eceğa yere tasnif edilerek tutanakla ida.e

]#;'"" "''.nı"j'fŞ[lrjar (o iA), Anantarıı otomatik sigortaıar (6 kA kesmi Adet

Teknık Tarifl ,rol"o['oİİİ]'İrr, 
""'le 

aynı ozelhklerde yanhz 6 kA kısa devre kesme kapasıtesine sahip otomatık sı9orlanın temin

ve montajl, her nev'i malzeme Ve aşçilik dahil

?2,._607 Üç fazll 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarll otomalik sigortalar (6 kA kesme Adet

Teknik Ta.ıfı: ,roXXİXİl|İ]'İr", 
"" 'ıe 

aynı ozeııikıe.de yanhz 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigo.tanın temin

ve montajl, her nev'i malzeme Ve işçilik dahi]

734_3oo Darbe aklm anahtar kumandall sorti (Ts uygunluk ve cE belgeli Adet

Teknık Tanfı: ,raq'"İ:r:}:,#L ,nye hallan en az 2 5 mm,. sotı hatlaıı en az 1.5 mm' kesitinde ıletkenlerIe sıva atlı veya sıva

üstü daöe aklm anahtariile kumanda edilen sortinin yapılmasl, liht anahtar,buat. klemens, armatürtakozu her nevimalzemenin

temini, işyerine nakli ve işçitik dahil işler halde teslimi. Ölçü: 
'iht 

anahtar adedi saylhr, pa.alel sortiler. armatürler, daöe akım Şafte.i

llgili pozlafdan aynca odenir
1 kontakll 1 NA 16 A-Kumanda gerilimi 230 V, uzaktan kumanda

73440,| darbe aklm anahtarl ve montajl, Uzaktan kumanda darbe akım Adet

anahtarl ve montajı
Teknik Tarifi: Bir Iamba veya birbirine paralel bağll lamba grubunu iki Veya daha faz|a yerden aynl anda yaklp söndü.ebilen (liht

araclllğl ile kendisine ulaşin akımın her daıbesande kontaklann konumunu değiştirebilen), gerektiğinde ya.dımcl kontak bloğu

takllabjlen. üzerinden "el,; ile de kumanda edilebilen, takllabilecek ilave modüllerle lokal kumandanln yanl slra merkezi kumanda,

zamana bağll kapatma ve durum izleme işlemlerini ye.ine geti.ebilen, kontaklann durumunu gösteren indikatörü bulunan, G10 ile

+4o oc) işleime sıcaktlğında çallşabilen, lP 20 koruma slnlfll, yük altlnda en az 50.000 açma kapama yapabilen Ve 35 mm'lik

standardblN rayına m-ontaj edil;bilen, Ts EN 60669-2-2 ve cE belgeli darbe aklm anahtannın temini, iş yerine nakli, yerine montajl.

bağtantllannln yapllmas|, her neva malzeme !e işçilik dahil işler halde teslimi

::':.::"" 
.'T'r:'llİJ]"İ.,n. 

aoruo 
"ratıarında 

LED,ıi tavan armatürü (ı§ık akısı en Adet
az 1 .500 lm, lüketim değen en fazla 18 w olan)

Teknik Tarifi: Gdvdesi en az o,6 mm, çrçevisl en az 0,7 mm orp sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kallnllğlnda opal Pı,MA
difüzörIü. en a2 lP 40 ko.uma de.ecesinesahip armatürün iş yeline temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil ÇallŞlr halde

teslimi
Bütan led armatürler. ENEc sertifikah sürücülü Ve sürücü PFc değeri en az 0,95 olacaktır. KuIıanllan ledle. ıESNA LM-80 belgeli

olacaktlr Armatürlerin kıJllanlm ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri

(cRl) en az 80 olacaktır ve homoJen ışık dağıl.mına sahip olacaktır, Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN

ÖOsg8_z_z stanoartıarlna, armatür sü.ücületi Ts EN 61347_1 ve TS EN 6,1347-213 standartlanna ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim

Slnırlarl için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgill yönetmetiğe uygun olarak cE uygunluk işaretiyle piyasaya az edalmiŞ olacakhr,

Amatürle; akredite ba. labaratuvardan allnmtş lEsNA LM-79 standartlarlna uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, lP
koruma derecesa testleri TS 3033 EN 60529 standardlna, lK koruma derecesi testleri Ts EN 62262 standardlna göre yaptlrllmlş

olacaktlr, Aynca armatürlerAtük Etektriklive Elektronik Eşyalann Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş oıacaktlr. Not Led armatür

pozlarlnda belirtilen lŞlk aklsl (lm) değerleri armatürün çlk!ş değeridir, tüketim gücü ase amatürün şebekeden çektjğitoplam gücü

lfade eder.
U_2x4o W,lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (Ts 8697 EN Adet
60598-1-TS EN 60598-1-2) (,)

Teknik Tarifi: contall, menteşeli, açllabilen ve kulakh vidalarla sıklştlnlabilen içine elektrostatik boyall sac monte edılmiŞ polikarbonat

gövde, şeffaf polikaöon kapakll, en az 8 cm derinlik, ampul cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, en daŞük lP 65 koruma

ierecesine sjnip eıektrostatik toz boyah armatü.. flö.esan ampulü, elektronik balastlarl, Ts EN 60400 standardlna uygun duyu

bağlantl kabıolan, hel ngvi malzeme ve işçitik dahil komple etanj a.matür işyerine nakli ve yerine montall, bağlantılannln ve

ayarlannln yapllmasl hel neva malzeme ve işçilik dahIl işler halde tesiimi.

782-502 21x12 mm - 40x17 mm'ye kadar, tek bölmeli PVc kablo kanall m

Teknik Tarifi: Bina içinde; kuwetlive zaylf aklm iletkenıerinin emniyetli şekilde taşlnmaslnda kullanılmak üzere tasa.lanmlŞ, lso

3

4

5

6

9
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işin Adı : BEŞiKDÜzÜ FATIH MESLEK| VE TEKNiK ANADoLU LiSESi YANG|N
MERD|VEN| oNARlM iŞl YAKLAş|K MALiYETi.

,İ" Poz No imalafun Cinsi Birim

sayfa:2

Miktarl pursantaj

9oo1-2ooo belgeli Ts EN 50085-1,Ts EN 50085-2-1,Ts EN 50085-2-3 standartlarına uygun, alev iletmeyen

malzemeden imal edilmiş, mekanik darbe|ere dayanlkll, kendiliğinden sönen PVc (UL 94 V0 M1), atmosferik

dayanlklı, lP 40 koruma slnlfll, cE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektriklive Elektronik Eşyalarda Bazl zararll Maddeıerin

Sl;ldandlnlmaslna dai. yönetmeliğine uygun,-25"c ila +60'c ortam slcaklığlnda çaltşabilen, dielektrik aklml 260 kwcm'ye
dayanlkll, RAL 90,1o beyaz renkli,(1oo mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar i$en kilitlemelive folyo kaplamall), Kullanılan iç köşe.

dli köşe ve di.sek akse;uarları menteşeli tip Ve hareketli olan, Kanal tabanlannda duvara montajı kolaylaştlran şablonlaşmlŞ dikey

veyatiy monta; deıiı<leri bulunan. PVc kanallann temini, işyerine nakli, yerane montaj|, bağlanhlarlnln yap|lmasl, lç köşe,dlŞ

köşe,dirsek,sonlandürma,T dirsek ve çerçeveler gabi her tüflü bağlantl elemanıarl dahil işler halde teslimi

10 79143111 3lu'ri,s ' 
kV yer alh kablolan ile kolon Ve besleme hattl tesisi (N2XH, 

m

Teknik Talifi] Bina içinden slva üstünde, konsollar veya kroşelel üzelinden duvara, tavana Veya kanallar içine, bina dlŞlnda kanalla'
içine döşenmek üzere yer alt| kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik borularl, her neva malzeme kroşe ve !ŞÇilik dahil

l.iot: Ts EN 50575 Ve is EN 5o575/A1 standartlarlna, 3o5/2o11lAB Yapl Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak ürelilmiş, cE
uygunllk işaretiyle piyasaya arz edilmiş Ve ü.eticinin performans beyanl Ve AVrupa Birliği ta.aflndan akredite edilmiŞ kuruluŞlardan

allnmlş Performans Değişmezlik se.tifikaslna sahip olacaktlr.

11 7g4.3o2 [:fl'J:n:',1r'j",f 
Ve sorti hatlarl kurşunsuz antigron (NHXMH) Adet

Teknlk Tanfi Linye ve sortı tıatıannın tesls şekll vefilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat. klemens. anahtar v b ) lle linye hatlaİl

en az 2.5 mm2 sorti hatlaı en az 1,5 mm2 ve lEc 60332 Part 3.1 Kat,c,Ts EN 50267-1 normlanna uygun olmak üzele he. nevi

malzeme temini, işyerine nakıa Ve işçilik daha], komple etanj sorti yapülması, (a.matur hariç), Ölçü: Birim Fiyat No: 792-200 gibidi.,

4. .7(.A_16ı Paralel Sorti, Linye Ve sorti hatlar| kurşunsuz antigron (NHXlvlH) Adet
nevinden malzeme ile

Teknik Tarifij Linye ve softi hatlannln tesis şekli veratmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar V.b,) ile linye hatlaı
en az 2.5 mm2 sorti hatlan en az 1,5 mm2 Ve lEc 60332 Part 3.1 Kat.c,Ts EN 50267-1 no.mlarına uygun olmak üzere her nevi

malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapllmasl, (armatür hadç). Ölçü: 8irim Fiyat No: 792-200 gibidir.

Kesintide yanan, slVa üStü tip,3 saat süreli acildurum aydlnlatma
13 833-712 armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm lşlk aklst Adet

Verebilecek)
Teknik Ta.ifi] Demir sacdan özel plofilli, led ışlk kaynakll. kesintide yanan tipleri şebeke gerilimı kesintisinde otomatak olarak devreye

9irerek. sürekli yanan tipteri şebeke gerilima va.ken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik ola.ak devreye girerek beli.tjlen

;cil durum çalışma süresi kadal aydlnlatma sağlayacak ştkilde özel geçmeli soketle bağlanan, 7ooc'de sürekli çallşabilec€k özelljkıe
yuksek slcakllk tipi kuru tjp baklm ge.ektirmeyen Nikel Kao,niyum aküsü, akü şarj ve transfe. devresi, akü düşük gerilim ve aşlı
deşarj koruma devreleri, akü Şarj lambasl dahil, mat veya şeffaf prizmatl pleksiglası, Ts EN 60598-2-22 standard!na uygun ve Atlk
Elektriklive Elektronak EŞyalann Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binalarln Yanglndan Korunmas| Hakklnda Yönetmeliğe,2014/35/AB Belirli

Gerilim Slnl.ıarl açin Tasadanan Elektrikli Ekipman ale ilgili Yönetmeliğe ıJygun olarak üretilmiş, Ts lso 3864-1 /2, TS EN lso 7010

TS EN 60598-2-22, Ts EN 1838 Ve Ts EN 50172 standartlar|na uygun olarak tjretilmiş ve cE uygunluk işaretiyle plyasaya arz

edilmiş aca! durum aydlnlatma armatürünün temini. işyerine nakli ve montaj|.

1A A11_71., 3 saat sürelitek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirmğ Ad"t
armatürü (Ledli)

Teknik Tarifi: Renk Ve işaıet formatlan aıgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led lşlk kaynakll, Ts EN 60598-2-22

standardlna uygun ve Atlk Elektrikli Ve Elektronik Eşyala.ln Kontrol' Yönetmeliği'ne, Binalarln Yangından KoJunmasl Hakklnda

Yönetmeıiğe, 2bıaıısıAB BeılııGerilim slnlrlarl için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmelağe? ve Ts lso 3864-1 /2. Ts
lso 701o. Ts EN 1838 ve TS EN 50,172 standartla.ına uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işaretiyle payasaya arz edilmiş acil
durum yön|endi.me armatürüniin temini, işyerine nakli ve montajl.

".,", ,,",. n, eArrıvıcı MADDE KULLANiü,ADAN ÇiN4ENTo HARÇL| KARGiR
"' iNŞMT YlKlLlvlASl

halojen free
ve UV ışlnlanna

15

16 özEL-2018-29

17 ozEL-2018-34

18 Y.15140lo2

19 Y 16,050İ 3

PAN|K BARL| (100X210 cM )YANG|N KAPlSl YAPlLMAsl VE
YERiNE MoNTAJl-
(PASLANMM ÇELLiK KoRKULUK) H=90 CM D|KME 32Q ÜST
KÜPEŞTE 51o YATAY DA 3 slRA 16Q D|KMELER 70 cM ARA iLE
PÜRÜZsÜz KAYNAKLl 3o4 KALiTE PAsLANN4AZ ÇELIK
KoRKULUK YAPlLMAsl VE YERiNE MoNTAJl.

Çakll temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıklşt]rma yapllması

Adet

Tn

Teknik Tarifi: çakllln temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesı. tesvaye edilmesi, sulanmasü Ve tabaka tabaka tokmaklanarak
slklştlnlmasl için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatü, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaltma, mateahhit genel gjderle.ü

ve karl dahil, 1 ml fiyatl:
ÖLÇÜ: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaPlanlr

Beton santralinde üretilen Veya satln allnan Ve belon pompaslyla
basllan, c 16/20 baslnç dayanım slnlflnda. gri renkte, normal hazlr
beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Teknik Ta.ifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari6om3/sa kapasiteli, död gözlü agrega bunkerli kompresörlü Ve

kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasitela çimento silosu bulı]nan konveyör bant sistemli, geri kazanlm

a9t +,
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Pursantajs imalatn cinsiPoz NoNo
ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapab ilecek kapasitede laboratuar. jeneratör, yeteri kadar transm|ksel ve mobil belon pompas1

ile en az bir adet ylkleyici, katkü tankı ve katk ] tanl bunkeri, nem olçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik

ka|ibrasyonu yapllmlş beton üretim tesisi) standardlna ve projesi ne uygun. y|kanmlş, elenmiş granüıometfik kum-çakll ve/veya

klrmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkl malzemesi ile c,16/20 slnıflnda üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satln

allnan hazlr beton harclnın. beton kalite kontrollerinin yapllması, transmikserlere yüklenmesi, işye.ine kadar nakli, döküm ye.ine

beton pompasl ile basllrnasl, yerleştirilmesi, vibratö. ile slklştlrllmasl, sulanması, soğuktan. slcaktan ve diğer dlŞ tesi.lerden

korunması ve bakımınln yapltmasl, gerekli ve yeter sayıda deney açjn numune allnmasü ve gerekIi deneylerin yapllmasl, iÇm gerekli

her türlü işçilik, maızeme ve zayiatl, makine araç, geleç ve laboratuar giderle.i, işyerandeki her türlü yatay ve düşey taŞlmalaf,

yükleme v; boşaltmalar, beton bünyesine giren gfanülometrik kum çakll veya klrmataşln Ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya

aat|n ahndlğl yerden taşltlara yüklenmesi. beton tesisine nakli, taşltlardan boşaltllmasl, istifi, beton tesislne konulmasl, beton

bünyesindjve sulama ;çin kullantlan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanlann temini ve amortisman giderleri ile

her iürlü diğer giderler Ve müteahhit genel gade.lera Ve karı dahil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanlml c 16/20 olan gri renkte,

normal hazlr betonun 1 mfiyai]
öLÇü:
Proiedeki boyutlar üzerinden hesapIanlr
NoTI
1) Ü.etilen veya satln aİlnan betonun üretildiği tesisin, TsE ve mevzuatlnın gerektirdiği diğer belgelere sahjp olmasl ve bu belgeleri

i;alata başla;adan önce idareye vermesi zo.unludur, iblaz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanllmaslna müsaade

edilmesi k;ydlyla ancak, bu tesiste üretilen veya satln allnan ve yürürlükteki mevzuatlna göre piyasa az koşıJllannl da taŞlyan

uygunluk belgeli betonun imalatta kullanllmasl mümkün olacaktlr
2j-Betonun sitın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adl da belirtilmiş olan faturalarln birer su.etinin ödeme belgelerine

eklenmesizorunludua
3) Beton bünyesine jlave olarak konulacak katkl malzemesinin bedelaayrıca ödenecektir
4) Pompa kullanllmamasü halinde analizden pompa bedeli düşüıül,

Beton santralinde üretilen Veya satln allnan Ve beton pompaslyla
Y.16.o5o/14 basllan, c 2ol25 baslnç dayanlm slnlfında, gri renkte, normal hazlr m'

beton dökülmesi (beton nakli dahil) 
iö.lü VeTeknik Tarifl: Beton üretimine uygun kompıe beton tesisinde (asga.i6om3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompres

kumanda kabini iıe birlikte bilgjsayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanlm

ünitesi, agrega Ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar. jeneratör, yete.i kadal tlansmikser ve mobil beton pompasl

lıe en az 6ır jdet yuxıeyici, katkl tankl ve katkı tartl bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik

kalibrasyonu yapilmlş beton üretam tesisi) standardlna ve projesine uygun, yıkanmlş, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya

kırmatağ, çiminto, su ve gerektiğinde katkl malzemesi ile c 20/25 slnlflnda üretilen Veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satln

allnan hazlr beton harclnln; beton kalite kontrollerinin yapt]masl, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine

beton pompası ile bas|lmasl, ye.|eştirilmesi vibratör ile slk]ştınlmasl, sulanması, soğuktan, s|caktan Vediğerdlş tesirlerden

korunması ve bakımınln yapılmas|, gerekli Ve yeter saylda deney için numune alınmasl ve gerekli deneylerin yaplımasl, iÇin gerekli

her türlü aşçilik, malzeme ve zayiatt, makine araç, gereç Ve laboratuar giderıeri, işyerindeki he. türlü yatay ve düşey taştmalar,
yükleme ;; boşaltmalar, beton bünyesine gilen granülometıik kum çakll veya klrmataşln ve çimentonun temin edildaği, uretildiğı Veya

iatın alındığı yirden taşltlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taş|tıa.dan boşaltllmas., istifi, beton tesisine konulmasl, beton

bünyesindjve sulama için kuılanllan suyun temini ve nak!i, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanlann teminive amortisman giderleri ile

her iürlü diğe. giderle. ve müteahhit genel giderleri ve kerl dehil, yerinde dökülmüş Ve baslnç dayanlml c 20/25 olan 9li renkte,

normai hazlr betonun 1 mliyatl:
öLÇü:
Projedeki boyUtlar üzelinden hesaplanür.
NoT:
1) Üretilen Veya satln allnan betonun ü.etildiği tesisin, TsE Ve mevzuatınln gerektirdiği diğer belgele.e sahip olmasl Ve bu belgele.i

imalata başlamadan önc€ idaıeye vemesi zorunludur, ib.az edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kul|anIlmaslna müsaade
eda|mesi kjydlyla ancak, bu tesiste üretilen veya satln allnan ve yürürlükteki mevzuatlna gore piyasa arz koşullannı da taşlyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanllmasl mümkün olacaktlr,
2i-Betonun satln alInarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturalann bİer suretinan 6deme belgelefine

eklenmesi zolunludıJa.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkt malzemesanan bedeliaynca ödenecektir.
4) Pompa kullanllmamasl halande analizden pompa bedelidüşülür.

Y 18 oo1icl5 190 mm kallnllğlnda yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar 
m2

yapllmasl
Teknık Tarifi: Projesine göre yatay deliklituğla ile çimento-kireç kanşlmı harç kullanılarak duva. yapılması, iüzumunda sulanmasl,
inşaat yerindeka yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayjatl, işçilak, araç ve gereç gide.leri, mateahhit
genel giderleri Ve karl dahil, ,| m'fiyah:
ÖLÇÜ: Projesandeki boyutlar üzerinden hesaplanll 0,10 m'den küçük bo§luklar düşülmez.

Y.21.oo1lo2 Ahşaptan düz yüzeyli beton Ve betonarme kallbl yapllmasl m2

Teknik Ta.ifl: Proie ve şartnamesine göre, ç yuzeylen lendelenmlş Ve yağlanmlş ll. slnlfçam kerestesinden düz yüzeyli beton ve
betonarme kallbl yapılmas!. §ökülmesi, bu işler için gereklitahta, mesnet. kadronlar. kuşaklar, destekıer, çivi, tel, benzera gereÇler,

malzeme ve zayiitı ile işçilak, iş yerinde yatay{aşey taşlma, yükleme-boşaltma, müieahhit genelgiderleri ve karl dahil, 1 m'fyatı:
öLçü:
Kallp 96ren yüzle. projesinden Veya yerinde öaçülerek hesaplanı.. Boşluk hacmi çlkarİlmayan amalat delikle.inin çeVre kaıplarl ölÇüye

20
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dahil edilmez. Deliğin kallp taraflndaki yüzünden delik boşluğıJ çlkanlmaz

23

24

NOT:
,1) Kalüp iskelesi aynca ödenir.
2) Kalıptan çlkan malzeme müteahhide aittir.

Y 21.o5o/c11 Çelik borudan kalüp iskelesi yapllmas| (0,00{,00 m arasD ml

Teknik TarifiI idalece lüzum gödidüğünde, standa.dlna ve onaylanmlş projesine göre yüksekliği bu poz kapsamlna garen yap| ve

slnai imalata çelik borudan taşlylq aakelenin gerekli güvenlik önlemleri aİnarak kurulmasl ve sökülmesi, her türlü malzeme ve

zayiatı, inşaaiyerindeki yükleme. yatay ve düşey taşıma, boşaltma aşçalak, araç ve gereç 9iderleri, müteahhat genel 9iderleri ve karı

dahil, 1 m' fiyatı:
öLÇU:
ı 1B, ölçü k"par.,n" giren yapı ve 5lnai amalatın ka|lp goren yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin araslndaki boŞluk hesaplanl. Tavan

meyjlla olduğu takdirde vasati idifa esas allnlr.
z1 tiu poz tıineıveya galerilere uygulandlğlnda galeri veya tünel keme.inin alt yüzeyi ile iskelenin asnat ettiğizeman araslndaki boŞluk

hesaplanlr
3| a,i oıço ı"p"".,n, giren su deposu inşaall iskelelennde bu poz Uygulanlr. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin Enat

ettiği zemin araslndaki boşluk hesaplanlr,
4) Ööşeme ile ba.iikte inşa edilmeyen çerçeve. kiriş ve kolonlar için gereklitaşlylq §kele genişliği idarece tespüt edill.

NoT:
1) lskele ve kallpta kullanllan çelak boru ve keresteıeran hacimleri ale boşluk içindeka inşaat eleman|annln (gusseler, kiraŞ, kolon,

pefde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarlnln ..) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez-

İ) Yapllarda'betonarme saçak. balkon, beton, betonarme istinat duvar]arl, perdeler ve benzeri imalatln kalıpla.lnl, tutan. taŞıyan

u;ge; şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanlr. Üçgen yatay boyu kallp yüksekliğinin yansündan fazla olamaz. 
_ _^

ıiğir metreoen az yuksekiikteki beton duvar ters kirişlei 9enişliği o,50 m den az olan porlafo ve saçaklar ve aç|kiğı 1,50 m den az

olan kapl pence.e lentolan açin iskele bedela verilmez.
q) getonarme taoıiyeler için İallp iskelesi kurutmuş olacağlndan bina içerisjnde kalan beton Ve betonarme perdeler, müstakil kolonla.

Ve benzeri imalatlar için ayrlca kaİp iskelesi bedelaverilmez
5) özel kayar kallpla yapllacak inşaat veya imalatln kalüp i§kelesi için bu fiyat uygulanmaz,

6) i§keleden çlkan malzeme müteahhide aittir,

Y 22 oo1lo1 Atşaptan|masif tablal| iÇ kapı kasa ve pervazl yapllmasl yerine mı

Teknik Tarifi: Projesine göre iç kapllara l kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kaılnhkta masif kasa ve temizi en az 22

mm kallnl|kta iki iaraflı pirvazin yapıüması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğande pervaz ya da kesa

kenanna, çlta konulmasl. bu işler için gerekli her tiırlü malzeme ve zayiah, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve duŞey taŞlma.

boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (boya ve Çila hariç) 1 m'fiyatl;
ÖLÇÜ: Projesane göre yapıtan kasa ve pefvaz alanl hesaplanIr
NoT: Çlta ölçüye dahiledilmez.

Laminat kaplamall, ikiyüzü odun lifinden yapllmlş levhalarla (mdD

Y 22.ooglo4 presli, delikliyonga levhalarla dolguiu iç kapl kanad| yapllmasl, yerine m2

takllmasl
Teknjk Tarifi: Projesine göre, l slnıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kal|nhkta olacak şekilde, temizi en az 35 mm kallnllkta

ve seren başhklarından 
-yapıtan 

çatkı arasına 35 mm'lik enine kesitlerine göre delikli levhalar ile meydana geti.ilen iskeletin iki yüzüne

3 mm odun iifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kap| kanadl yapllmasl, her ika yüzü laminat kaplanması ve yerine takllmasl iÇin

çivi. vada, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatl, işçilik. işyerinde yükleme. yatay ve düşey taşüma boşaltma ve madeni

iksamlann yerine takılmasl, kapl kanadlntn yerine taklhp allştlrllması, müteahhit genel gidefleri Ve kan dahil, (madeni aksam bedeli

ha.iç) 1 m'fyatı:
öLÇü:
1) (apı,kanadInın düştan dışa enave boyu çarpılarak alan hesaplanır Bu ölçüye kapı kasalaı dahiledilmez,

zj soiluitati ıap, ia'natlan;ln çoğaItllmasi halinde açlllr veya sabit kanatlann hepsi kapaİ şekilde ölçüye girecektlr. (sabit, kanat|al

telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, aynca kasa bedeli ödenmez,)
NoT:
1) Genel olarak kapl doğramalarında kullanllacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartl ile her cins kilat Ve kilat kollan, aynalan,

sulgü, stop lastiklitampon, menteşe ve yayll menteşeden ibarettir.

21 Madeni aksam,n yerlerine tqkllmasl işçiliği doğrama fiyatlarlna dah|Bir.

@ 8- a 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubuklarln kesilmesi, Ton
bükülmesi Ve yerine konulmasl

Teknak Tanfi Nervürlü beton çeliaçubuğunun detay proJesine göre kesilip bükülerek hazlrjanmasl yerane konmasl, bağ|anmas! için

d;mir, bağlama teli ve ge.ekliher tİrlü malzeme ve zayaatl, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taŞlma. boŞanma. iŞÇilik.

müteahhit gene| giderleri ve ka.l dahil, 1 ton fiyatl
öLÇü:
1) Betonarme detay resimlerine g6re kroşeler ile bi.likte demirln boyu ö!çülür
2) Çelik çubuklarln ağ|rllklan aşağldaki cetvelden alln|r
3) ProJede gösterilmeyen çelak çubuklar Ve ekle. hesaba katllmaz
ci c"t eıoe-kı (.) 

"ğ,,i|kb;l 
hesaba esastlr Bağlama te|i, çelik çubuk sl.ala. alaslnda kullan|lacak çelikler ve zaylat analizde d|kkate

allndlğlndan, aynca ödeme yaptlmaz.

e
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sayfa: 5

,,*on 
, ''fŞ{'"j

Çap (o)Binm Ağı.llğl
mmKg/m
80,395
100,617
120,888

v ,i n1< o 14- @ 28 mm newürlü beton çelik çubuğu, çubuklarln kesilmesi, Ton
bükülmesi ve yerine konulmasl

Teknik Tarifi: Nervü.lü beton çelik çubuğunun detay projesine gö.e kesilip bükülerek hazlrlanmasl yerine konması. bağlanmasl iÇin

demi., bağlama teli ve gerekli her türlü ma|zeme Ve zayaat|, inşaat yerindeki yükleme, yatay Ve düşey taşlma, boŞaıtma, iŞÇilik,

müteahhit genel giderleri Ve karl dahil, 1 ton fiyatl:
öLÇü:
1) Betonaıme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür
2) Çelik çubuklann ağlrlıklarl aşağldaki cetvelden allnlr,
3) Projede gösteralmeyen çelak çubuklar ve ekler hesaba kahlmaz.
4) cetveldeki (m) ağürllklan hesaba esastır Bağlama teli, çelik çubuk slrala.l a.aslnda kullanllacak çelikler ve zayiat analizde dikkate

allndlğlndan, aynca ödeme yapılmaz,

Çap (o)Birim Ağ1.1lğl
mmKg/m
141,2o8
161 578
181.998
202,466
222.984
243,551
264,168
284,834

Y 25 oo3/o5 Eskl.boyall yüzeylere astar uyguIanarak iki kat su bazll mat boya 
m2

yapllmaSl (lç cepne,}
Teknik Tarifi: Eski boyatl yüzeyleran telflrça, zlmpara Veya mekanik yolla temizlenmesa, gerekli alçl taminnin yapllması,
zlmparalanmasl, o,150 kg su bazll astar sülülmesi, istenilen renkte 0,l00 k9 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazll mat boya yapllmasl için

her türlü malzeme ve zayaatl, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m'fiyatl.
oLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapllan yüzeyler ölçülür- Tam boşluklar düşülür.
NoT: 3 m den yüksek duvar Ve tavan|arda aynca iş iskelesiverilir, slva için iş iskelesivarşa, aynca boyaya verilmez

Y 25 oo3/14 Yeni slva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazll mat m.
boya yapllmasl (iç cephe)

Teknii Tarifi: Boyanacak yüzeydei z|mpara, taşlama ve temizlik yaplldlktan sonra, 0,075 kg su bazll astar uygulanlr Ve 0,350 kg

macun işlemanden son Q yizey Ampa.alanİ,0,075 kg su bazh astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat su bazlı
mat boya yapllmasl açin her türlü ma|zeme Ve zayiatl, işçllik, müteahhit genel giderleri Ve kan dahil, 1 m'f]yatl:
ÖLÇÜ: Projesi üzeranden boya yapllan yüzeyle. ölçülüı. Ti]m boşluklar düşülür.
NoT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrlca iş iskele.i verilir. slVa için iş isketesi varsa, ayllca boyaya verilmez

v 7q ^n^]^A 
Brüt beton, slvall veya eski boyal| yüzeylere, astar uygulanarak silikon 

m2
esasll su bazll boya yapılması (dlş cephe)

leknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin zlmpara kağ.dl veya mozayik silme taşl ale düzeltilmesi, çapaklarln ve fazla grenli klslmlann
bertaraf edildikten sonra o,150 kg asta. sürütmesi. üzerine 1.kanna 0,180 kg, 2.katlna 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkle

silikon esasıı su bazlı boyanln flrça Veya rulo ile yüzeye uygulanmasl açin ge.ekli her türıü malzeme ve zayiatl, işçilik. müteahhit
genel giderleri ve kan dahil, 1 m'fiyaİ:
ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapllan yüzeyler 6lçalür. Tüm boşluklar düşülür,
NoT: 3 m den yüksek duva. ve tavanla.da ayrlca iş iskeleşi verilir. S|va için iş iskelesi Varsa, aynca boyaya ve.ilmez

40x40 cm anma ebatlarlnda, her türlü desen Ve yüzey özelliğinde,
Y 26 oo5/4o3 l.kalite, renkli seramik yer karolar| ile 3 mm derz arallkll döşeme m2

kaplamasI yaptlmasl (karo yaplştırlclsl ile)
Teknik Tarifi: onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin. yaplşmayl engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kallntllardan
a.lndınlmasl ve nemlendi.ilmesi, yüzey üzerine çimento esa§lü, yüksek performansll, kayma özelliği azaltllmlş, aEk bekletme sülesi
uzatllmış karo yaplştlrlclnın srrülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlannda hea türlü desen ve yüzey
özellağine sahip. l kaİite, renkli seramik yer karosunun. mastar Ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araİlklan blrakllarak
döşenmesi, dezlerin istenilen aenkte çimento e§as|l, siandart peafoamansll derz dolgu malzemesi i|e doldurulmasl, kaplama yapılan
yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyah, işçalik araç Ve gefeç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşlma,
boşaltma, müteahhit genel giderleri ve ka dahil 1 m' fiyatl:
Ölçü: Kaplama yapIlan yüzey ve Varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçüle.e göre hesaplanlr

Y ?,^o?otol2A 3 cm kallnllğlnda renkli mermer levha ile döşeme kaplamasl yapllmasl 
mz

(3cmx30-40-50 cmxserbesl boy) (honlu veya cilalı))
Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yap|lmlş tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, lslatllması, 4 cm kallnlığlnda 400 k9 çimento
dozlu harç ile bir altllk yapllmasl, bunun ajzerine alallklan 2 mm olmak üzeae honlu veya cilall mermer İevhalann projesindeki şekil ve
laksimata göae tesviyesinde döşenmesi, der2lerin Ve bütün yüzeylerin çjmento esaslı derz macunu ile slvanmasl, döşerne yüzündeki
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TEKNİK şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : BEŞiKDÜzÜ FATiH MESLEK| VE TEKN|K ANADoLU LiSEsl YANG|N
MERDiVEN| oNARlM lŞi YAKLAŞ|K MAL|YET|. sayfa: 6

il Poz No İmalatn cinsi Bi,im ırtiktan Pu'santai

-. 
mic|',n,rI., y.r,m-saalsonra temzlenmesi, siıınmiiıvi oü.j iğerin vap,i.aslnda gerekli her türlü işçiIik, malzemeve zayiah. iŞyerinde

yükleme-boşaltma'yatay.düşeytaşlma'müteahhitgenelJiderleriVekarldahil'(tesviyebetonuhariç)lm.fiyatl:
ÖLÇÜ: Kaplama yapllan yüzeyler projesi üzerinden hesaPlanlr,

.. 
",u.o,o,o.^ L::*HT;;|1li;'ili:'ffiffŞffi:1Ji:İ"J"illj"]]"" ..j .^^
Teknik Tarifi: Şainamesine uygun yapllmlş mevcut beiton basamak yüzeylerinin temizienmesi, lslatllmasl, 400 k9 Çimento dozlu

halçla bir anll( yapllması, ounun tiierlne ı'cm kallnhğlnda honlu Veya calall memer levha ile basamak ve 2 cm kallnllğlnda honlu

veyi c;ıaıı memier ıevha ile nhtln ayrl ayrı yekpare ş;kibe hazlrlanmasl ve kaplanmasl, temizlenmesi, silinmesiVe b! iŞlerin

yipilmaslnoa gerexıi ner tüdü işçi,ii. m;h;meve zayiaıı, işyerinde yükleme-boşahma, yatay4üşey taşlma, muteahhit genelgderler'

ve kan dahil. 1 metre fyatl:
öLÇü:
süpü.gelikten basamak uÇuna kadar basamak dış kenan boylarü proJesi üzerinden hesaplanl,,

NoT:
süpürgelik ve lamonluk kaplamalan bu fiyata dahil değildlr,

* 'r ı uo,,o, ::3l'j3,İ:S'*" 
dozlu kaba ve ince harçıa sıva yapııması (dış m,

Teknlk Tarifi 1 m, d;ştl kuma 250 k9 çmento kat|lması ıle hazlrlanan harçla ortalama 2 cm kallnhğında kaba slva yapllmasl uzerine

1 m, mil kumuna 35o kg çımento lıa-vesıyle hazlrlanan halçla ortalama o,a ğn kahnllğlnda ince sıva yapllmasl. duvar yüzeyinin

iemizlenmesi, ge.ekla zimanlarda suıanması, her türlü maizeme ve zayiab, işçilak, çahşma sehpalarl. inŞaat ye.indekl yükleme, yatay

ve düşey taşlma, boşaltma, müteahhit genelgide.leri ve kan dahil, 1 m'fiyat|;
öLÇÜ: slvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanlr,

,u , r, uo,,o, 
i:o;3;3§,İx;,,Y,ento 

karıŞım| kaba ve ince harÇla slva Ya,:lmasl 
_ . ]

Teknik Tarifi: ı mj jişıi iuma zoo ıö çamento ve o,128 ton toöall sönmaş kireç katlla.ak haz ıdanan halçla ortalam€ 2 cm

kallnlı9ında kaba sıvi yapllması, üi'erine 1 m! mil kuma 250 kg çimento ve o,076 ton to.bah sönmüş kİeÇ katllarak haz|rlanan harQla

ortala;a 0,8 cm kallnliğında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sUlanmasl, duvar yüzeyinin temlzlenmesi, her türla malzeme ve

zayiatı, işçiıiı, 9ıışma ienpaıan inşaaiyerlnoeki y:ükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma. müteahhit genelgiderleri kan dahi1.1 m,

fiyatl:
ÖLÇÜ: slvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanlr,
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