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(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)

işin Adı: SÜRMENE CEVDET cAHiT ŞENKAYA METEM oNARlM lşl
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TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞiriı,t ı,ıüoünı_üĞü
iş xıı-eıııı-eni punsıı.ıreıı-ını güzoeı-eni;

(Yüzdeler toplam yaklaşlk malayete göredir)
işin Adı: SÜRMENE CEVDET cAHlT ŞENKAYA METEM oNARlM |Şİ

İş Grubu: Ana G.up>lnşaat lmalatları
s.
No Poz No imalatn cinsi

18.198/01A Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi

2 18.198/03
Her tüdü kiremit çatl örİüsü sökülmesi, toplanmasl, temizlenmesi, istif
edilmesi mı

3 18.198/14 Çatl örtüsü altndaki ahşap kaplama tahtasl söküımesi
1. slnlf ladinden norm keresle ile ahşap çatt tamir ve tahkimi
yapllmasl.(Mevcut çatlnln kontrolce tespit edilecek gergi, baba,
aşlk,payanda, meftek gibi unsurlarda değiştirilmesi veya tahkim Ve

in,kontrolün direktifine olarak

Sayfa 1 / 1

Barim tlikta.l Pu.santaj
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Gaıvanizli renkli sacdan slva dibi baca eteği yapllmasl ( 40 cm
n likte 0.5 mm kallnll

Gaıvanizli renkli sacdan yatay yağmur o|uğu yapllmasl
(120mmx130mm 5 inç) (50 cm ara ile dlştan keleplenecek.)

7 iNŞ 2019/4
Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapllmasl. ( o,50 mm
kallnllkta ü

m
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Temperli caml|.50 cmx 50cm ebatlarlnda çat çlklş kapağl temini ve
ne konulmasl
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MsB.52,1/B2 Boyalt Trapezoidal Kesitli sac Çatl Kaplamasl Yapllmasl
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TRABZON IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
TEKNiK şARTNA|I E (iş Kalemleri)

İşin Adı: SÜRMENE CEVDET CAH|T ŞENKAYA METEM ONARIM İŞl
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları
s.
No

sayfa 1 / 1

Poz No Biıim İıliktarl Pursantaj

1 ,18.198/01A Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu söküımesi
Teknik Tarifi: Her tü.lü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi, Ekan malzemelerin istifi. inşaat yeİndeki yükleme, yatay ve
düşey taşlma, her tüdü işçilik, araç ve gereç gidefle.i, yüklenici genel giderleri ve kan dahal, her tüdü sac, pvc. çinko vb. yağmUr
oluğu sökülmesinin ,| metre fiyatl
ÖLÇÜ : sökülen malzemelerin Uzunluğu ye.inde ölçüle.ek hesaplanlr.
NoT : sökümden kan malzemeler id aittir

2 18.198/03
Her tüdü kiremit çatl örlüsü sökülmesi, toplanmasl, temizlenmesi, istif
edilmesi

Teknik Tarifi: lclevcut hertürlü kiremitin (mahya dehil) çatl yüzeyinden sa*üLnesi. kınk ve çatlak olanlannln aynlmasl, sağıam qkan
malzemelerin istifi. inşaat ye.indeki yükleme. yatay ve düşey taşlma. boşaltna, hertüdü işçilik, araç ve geİeç 9ılederi, yüklenici
genel gılederi ve kan dahi|. heİ tüdü kiremit çat örtüsü stjkülmesinin l m. fiyat:
ÖLÇÜ : Sökülen çatl yüzeyi izdüşİmü ğzerinden hesaplanlr. Bütğn boşlukla. düşülür.
NoT : sökümden tükan malzemeler idareye aittir

m

3 ,l8,198İ4 
Çatl örtüsü altlndaki ahşap kaplama tahtasl sökülmesi

Teknik Tarifi: Çat öıtüsü altndaka ahşap kaplama tahtasl sökülmesi, çtkan ma|zemelerin istt'fi, inşaat yerindeki yükleme. yatay ve
düşey taş|ma, her tüdü işçilik, araç ve gereç 9k erle.i, yüklenici gene| giderleri ve kan dahil. çatl örtüsü altındaki ahşap kaplama
tahtasl sökülmesinin ,l m'fiyat|:
ÖLÇÜ : sökülen kaplama tahtaslnln yatay alan| hesaplanlr,
NoT : sökümden kan malzemeler ad aittir. Bıl sadece ka lama tahtasl söküld ünde ö'denir

4 lNŞ 2019İ0

1, slnlf ladinden norm kereste ile ahşap çah tamir ve tahkimi
yapllmasl.(Mevcut çatlnln kontrolce tespit edilecek gergi, baba,
aşlk,payanda, mertek gibi unsurlarda değiştirilmesi veya tahkim ve
takviyesi qerekenlerinin, kontrolün direktifine uvoun olarak

5 |Nş 2019/2
Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca etegi yapllmasl ( 40 crn
genişlikte 0,5 mm kallnhkta)

m

6 |NŞ 2019/3
Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapllmasl
(120mmx130mm 5 inc) (50 cm ara ile dlştan keleplenecek.)

m

kallnllkta

8 iNŞ 2019/5 Çatl örtüsü üzerine kar ıuıucu yapllmasl ( L profili 4 cmx 4cm, kallnhk
en azz 5mm

lNŞ2019/1 Temper|i caml|,50 cmx 50cm ebatlannda çat çlklş kapağl temini ve

m

Adet9 konulmasl
10 MsB.521lB2 Boyall Trapezoidal Kesitli Sac Çatl Kaplaması Yapllmasl

Teknik Tarifii 0.50mm kalinli9inda galveniz üzera boyali trapezoadal kesitli sac, fabrakasyon rulo boyama sistemi ile boyanmis (disa
bakan yüzeyi min. 5 mikron, içe bakan yüzeya min. 7 mikron epoksi asta. ve üstleri min. 20 mikron polyester son kat boya)
levhalarin bindirilmesi. asiklara tespiti. aksesuarlarin (mahya, saçak ahi, duvar dibi, kenar kaplama vb, gibi) yerine konmasi, trifon
rondela alti deliklerinin silikonlanmasi, insaat yerindeki yükleme, yatay ve düsey tasima, bosaltma, is yerindeki montajinin
yapilmasi, malzeme, nakliye, isçilik, montaj, zaiyal, araç reç giderleri müteahhit kari ve genelgide.ler dahil 1 m2 boyali

l kesitla sac asl lmasi an alan olarak ediln

1,1 21-o51lcI1 n yaplmll biıeşenlerden oluşan tam güvenlikli, dlş cephe iş iskelesi lm'yapllmasl. (0,0G51.50 m aras0
Teknk Tarifi: Yap|lann dlş cephele.inde yapllacak İnalatlar için sabit olarak kullanllmak üzere, me\.zuatlna, (iş sağİğ| ve güvenlıği
kanunu. yapl blefinde Ş sağhğl ve güvenliği yönet neliiri, iş ekipmanla.|n|n kullanımlnda sağhk ve güvenlik şa.tlan yöneirneliği,
ahşap ve ön yap|mll çeljk ile alüminyum alaşlmll bileşenlerden oluşan dlş cephe iskelelerine dair tebliil vb. tüm me!.zuat) malzeme
ve tasanm standaftlanna. prciesine uygun, ön yaplmı| bileşenle,den o|uşan ve yük slnfl rnin. 4 olan tam güvenliklid|ş çephe iş
iskelesinin gerekligüvenlik önlemleİi aİnarak kUrulmas| ve sökülmesi, hertürlü malzeme ve zayiatl, inşaat yeİindeki yükleme.
yatay ve düşey taşlma, boşaltma Ççilik, a,aç ve gereç giderle.i, müteahhit genel girederi ve kAn dahil, 1 m2 fiyat:
öLÇü:
lskelenin yaplldlğü yüzeyin. üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ase genişlik olarak aİnlr ve genişlik ib yüksekl(iin çarpımI
sonucu iş iskelesialan| olarak hesaplanlr.
NoT:

] 1) Bir mahali çevreleyen aİandaki tavanda iş iskelesini gereKi.ecek bi. imalai yapllmasl söz konusu ise; tavan için iske|e bedeli
veİilir aynca, duvada. için iş iskelesi bede|iveriımez.

l 2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapllacak olan ve iş iskelesi kurulmaslnl gerektiren tüm imalatlann yaplml için
j kurulduğu kabu| edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 met.eden yüksek duva. inşaat ile bU niteliktek' münferİ inşaatlara uygulan|r.
4) Yükseklaği 3.00 metre ve 3,00 met.eden aşağı olan inşaatla.e 6 iskel€§i bedeli ve.ilmez.
s)Gerekli du.umlarda file, branda vb, ile güvenlik tedbid€ri ahnlf. Aynca bedel ödenmez.
6}lskebnin staMartlanna, mevzuatlna ve projesine uygun olarak yaplldlğl hususu, yapl denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte
tutanağa bağlanacak ve bu tulanak idalenin onayna sunulacaKlr. Aynca. iskele genel ve detay durumunu gösteİecek şekilde cD
ye aKanlacak ve bu cD tutanak eİine konulacaktır. Bu tutanak ve cD'nin ödeme evraklanna eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yerine getiriheden iskele bedeli ödenmez.

skeleden kan malzeme maiteahhide aittir
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7 |NŞ 2019/4
Gaıvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapllmasl. ( o,50 mm
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sirRüvIENE CEvDET cAIIiT şENKAvA METEM ixşaer ırarrer, ı,isrnsi

çATI, DA vArILACAK İMALATLAR:

1-18.198/0lA, Y.21.05l/Cll poz numaralarına istinaden) Binada mevcut halde bulunan yağmur iniş
ve yatay oluklar iskele kurularak bulundukları yerden sökülerek idarece gösterilecek yere taşınıp istif
edilecektir.

2-(t8.198/03 poz numarasna istinaden) Her türlü kiremit çatı örtiisü sökülecek ve çıkan malzeme
mahalden uzaklaştırı lacaktır.

3- (l8.198/l4,{, INŞ 20l9ll0 poz numaralarına istinaden) kiremitler 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 çakılacakfır.

4-(MSB.52 t/B2A poz numaraslna istinaden) Çatı üzerindeki tahta kaplama sökülüp yerine 5x5
ebatlarında kereste çakıldığı teknik personel tarafından kontrol edilip onay verildikten sonr4 Boyalı
Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması çatı üzerine semerli ve başlıkh 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 montaj ı yapılacaktır.

6-(INŞ 20l9l2 poz numarastna istinaden) Çatı üzerindeki tiim bacaların etrafı Galvanizli renkli sac ile
sarılacaktır_

7-Baca şapkalan yenilenecektir.

8-(iNŞ 20l9l4, iNŞ 20t9l3, Y.21.05l/Cl l poz numaralarına istinaden) çatı üzerindeki tıım yatay ve
iniş yağmur olukları sökülecek yerine galvanizli renkli sacdan oluklar imal edilip iskele ile yerine
montajı yapılacaktır.

9-Çatı mahyasının üzeri de galvanizli renkli sac ile kaplanacaktır.

lO-(İNŞ 20t9lt, İNŞ 20l9l5 poz numaralarına istinaden) çatı üzerindeki çatı kapağı yerine Temperli
camh,5ocmx50cm ebatİannda çah çıkış kapağı takılacaktır. Çatı üzerine Boydan Boya iki sıra kar
tutucu yapılacaktır. İlk kar tutucu yatay yağmur oluğunun 30cm üzerine ikinci ise ilk sıranın l metre
üzerine montajı yapılacaktır. Montaj yapılırken kar fufucuların vidaları 5x5 çatı kerestesi iizerine denk
gelecek şekilde vidalanacaktır.

l[-Çatı inşaahnın kiremit kaldırılması, tahta çakılması, sac çatı döşenmesi.......vb. aşamalan
resimlenerek kontrol mühendisine verilecek.

GENEL ŞARTLAR
1. İsteklilerin işi pğe, şartname tarif ve 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 kurallarına
uygun bir şekilde yüklenici tarafindan yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan
hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.
2. İş Kapsamında tiim nakliye ve yatay düşey taşırnalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir
bedel ödenmeyecektir.

3. İş sonunda çalışılan mekinlann temiztiği bedelsiz yapılacaktır.
4. Yapılacak işler işin projesine teknik şartrıamesine ve mahal listesine uygun yapılacaktır.
Yapılacak tiim iş kalemleri Pozlara" bayındırlıkça aç*lanan poz tanımlarını, mahal listesinde
yapılan iş tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayTt ayn karşılamak zorundadır. Mahal
listesinde pozlara karşılık gelen tanımlar genişletilmiş olup açıklama dnhilindeki tüm işler
ilave bir bedel istemeden yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarrna uygun şekilde
gerçekleştirilecektir.
5.Iş iş güvenliği ile ilgili tüm önlemler yüklenici tarafindan alınacak.
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