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1 İNŞAAT İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Sait Faik Abasıyanık Müzesi Binası Restorasyonu İnşaat Teknik Şartnamesi kapsamında bulunan 
işlere ait imalatlar, sözleşmeye, onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile 
mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyularak gerekli 
imalatlar yapılacaktır.  

İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izni 
ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm 
ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.  

Kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemenin, molozların taşıtlara yükletilip inşaat alanı dışına 
taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya (imlâ sedde gibi) serilmesi, gerekli düzeltme ve sıkıştırma 
yapılması, kazıdan sonra zeminin sıkıştırılması için gereken her tür makine, ekipman kirası, amortisman 
bedeli, her türlü iş güçlüğü zammı, sulu alanlarda çalışma zorluğu, iksa, her tür yükleme, boşaltma, 
nakliye, yatay ve düşey taşıma, yüklenici kar ve genel giderler teklif birim fiyatlarına dahildir. Yüklenici 
hiçbir nam altında teklif ettiği birim fiyatlara ilave ödeme talep edemez. 

İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre 
koşullarından korunacaktır. 

İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil 
alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. 

Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı 
alınacaktır. İdare’nin onayı alınmadan yapılan imalatların bedeli ödenmeyecektir. 

İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE veya TSEK belgeli 
olacak ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir. 

Projelerde belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri (21.065, 21.066 vb. pozlarına 
uygun olarak) kurulacaktır. 

Isı ve su izolasyonu mutlaka projesi ve şartnamesine uygun yapılacak ve birim fiyat tarifinde 
belirtildiği gibi su testi yapılarak tecrit tutanağı düzenlenecektir.  

Tüm tecrit işleri için yükleniciden noter tasdikli 5 yıllık taahhütname alınacaktır.  

Çatıların projesine ve tekniğine uygun yapıldığına ilişkin çatı tutanağı düzenlenecektir. Ahşap çatı 
ve imalatların tutanağında projesine ve şartnamesine uygun yapıldığı, gerekli su yalıtımının yapıldığı, 
makas, aşık, gergi çubuğu, kimyasal dübel vb imalatlarda kullanılan malzemelerin boyutlarının ve 
aralıklarının uygunluğu gibi bilgiler bulunacaktır.  
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İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır. Hatalı 
malzeme kullanımı, proje, sözleşme ve ekleri veya şartnamelere aykırı imalar tespit edildiğinde söz 
konu imalatların tutarları Yükleniciye ödenmeyecektir. 

İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece 
onayı müteakip imalata devam edilmelidir.  

İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan 
imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir. 

Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını 
asması, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne 
uygun olarak düzenlenecektir. 

Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz 
numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar 
yapılacaktır. 

Tüm projelerde ve teknik şartnamelerde adı geçen bütün imalatlara ait malzemelerin her türlü 
işçiliği, inşaat sahasına nakliyesi, her türlü yükleme, boşaltma, yatay veya düşey taşıma, istifleme 
masrafları, çalışma sehpaları, alet, edevat giderleri, her türlü makine ekipman kirası, amortisman 
giderleri yükleniciye aittir. 

Ayrıca bütün imalatlara ait birim fiyat tariflerinde belirtilsin veya belirtilmesin, imalat ölçüsü alınırken 
her türlü boşluk düşülür.  
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1.1 KABA İNŞAAT İŞLERİ 

1.1.1 PATLAYICISIZ ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN İNŞAAT YIKIMI (18.183) 

Çimento harçlı kârgir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, dâhil 1 m3 fiyatıdır. 

Ölçü: Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır. 

1.1.2 KAROTLA DEMİRSİZ BETONDA DELİK AÇMA, KAPAMA 24-52 mm (236.201) 

Özellik isteyen işlerde karot makinası ile demirli veya demirsiz betonda veya her türlü kaplamalı 
yüzeyde delik açma ve kapama. (24-52 mm.lik Matkapla) 

1.1.3 AHŞAP DOLAP SÖKÜLMESİ (MSB.128/A) 

Ahşap mutfak tezgah altı ve üstü dolabı, gömme dolap vb.nin sökülmesi için işçilik, alet ve edevat 
giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, sökülen malzemenin istifi, dahil 1 m2 
fiyatıdır. 

Ölçü: Sökülen dolabın ön yüzünün alanı hesaplanır. 
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1.2 YER DÖŞEMESİ İŞLERİ 

1.2.1 (2.5-3) cm. KALINLIKTA 1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ALATURKA DÖŞEME YAPILMASI 
(3016) 

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, 
fırınlanmış, kurt yeniği olmayan çam kerestesinin işlenmesi, lamba zıvana veya bindirme yapılarak 
rendelenip alıştırılması, gerektiğinde zıvana yerlerinde sert ağaç çıta kullanılması, mevcut ızgara 
üzerine ve birbirine veya mevcut döşeme tahtalarına alıştırılması sureti ile tespit edilerek tüm yüzeyin 
zımparalanması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 
Yüklenici imalata başlamadan önce mutlaka çam kereste numunesini İdare onayına sunacaktır. 

Ölçü: Yapılan imalatın yerinde alanı hesaplanır. 

1.2.2 ALATURKA AHŞAP DÖŞEMENİN EL İLE SİSTRESİNİN YAPILMASI (3717) 

Mevcut alaturka ahşap döşemelerde zamanla meydana gelen aşınma ve çalışmalardan oluşan yüzey 
bozukluklarının giderilmesi için; önce çivi başlarının gömülmesi, düzgün bir yüzey elde edilinceye kadar 
ahşap döşeme kaplamaların lifleri doğrultusunda döşeme bünyesine ve etrafına zarar vermeden sistre 
edilmesi, çıkan toz ve artıkların temizlenmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey 
taşıma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Silimi yapılan yüzeyin alanı hesaplanır. 

1.2.3 AHŞAP KAPLAMA ÜZERİNE 3 KAT POLİÜRETAN CİLA YAPILMASI (3720) 

Masif veya kaplamalı yüzeylerinin zımparalanmasından ve gerekli yerlere dolgu macunu çekilip 
düzeltilmesinden sonra temizlenmesi, çizik, dalga ve pürüz kalmayacak şekilde poliüretan malzeme ile 
üç kat cila yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Cila yapılan yüzey alanı hesaplanır. 

1.2.4 3MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI POLİMER 
BİTÜMLÜ ÖRTÜ İLE İKİ KAT SU YALITIMI YAPILMASI (18.466/1) 

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice 
temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m2 ye en az 0,400 kg sarf edilecek biçimde soğuk 
uygulamalı asfalt sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalumo alevi ile örtü polimer asfaltını 
alevlendirmeden TS 11758–1/Nisan 2002’ye uygun TSE belgeli plastromer esaslı 3mm kalınlığında 
polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün, ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, 
ikinci kat olarak plastromer esaslı 3mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün ek 
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yerleri en az 10 cm bindirilerek ve 1. kattan şaşırtmalı olarak şalumo ile birbirlerine ve 1. kat membrana 
yapıştırılması, parapet üst kotuna kadar etek izolasyonun aynı şekilde 2 kat yapılması, inşaat yerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri dahil 
1 m2 fiyatıdır. 

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki işlemler bittikten sonra çatı üzerinde yaklaşık 5-10 cm su doldurulacak ve 2-3 
gün süre ile bekletilip alt kat tavanı üzerinde su sızıntısı olup olmadığı test edilmiş olacaktır. Herhangi 
bir su sızıntısı olmadığı tutanak ile tespit edilmeden üst katmanların imalatına geçilmeyecektir. 

Ölçü : Yalıtım yapılan yüzey alanı hesaplanır. 

1.2.5 LAMİNAT PARKE İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (21.291/LMT) 

Beton zemin üzerine önceden yapılmış şap yüzeyinin temizlenerek 2mm EPS şiltenin serilmesi, 
minimum 8mm kalınlığında, İdarece istenilen renk ve desendeki laminat parkenin istenilen desende ve 
düzgün bir yüzey teşkil edecek şekilde döşenmesi, süpürgeliklerin 100 cm aralıkla duvara çakılması için 
bütün malzeme ve zayiat, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma dahil 1 m2 
fiyatıdır. 

Ölçü: Kaplanan yüzey alanı hesaplanır. 

Laminat parkenin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır. 

Laminat parkenin en üst yüzeyi overlay kaplı olmalıdır. Ovarlay: Üstün nitelikli, dirençli ve rezerv 
koruyucudur. Overlayin altında doğal görüntü veren dekor kağıdı bulunmalıdır. Dekor kağıdı Avrupa 
Standartlarında üretilmeli ve UV ışınlarından etkilenmemelidir. Orta tabaka yüksek yoğunluktaki lif 
levhadan (HDF) oluşmalıdır. HDF yoğunluğu min 890 kg/m³ olmalıdır. Alt tabaka nem ve çarpılma 
önleyici balans kağıdından üretilmelidir. Aşınma sınıfı Class 31 (AC3) olmalıdır. Döşemede kullanılan 
şilte, süpürgelik ve tutkal laminat parke ile aynı marka olmalı ve her biri için minimum 10 yıl garanti 
verilmelidir. Laminat parkenin kalınlığı minimum 8 mm olmalıdır. ISO ve TSE belgelerine sahip olmalıdır. 
Türkiye de garantiyi sağlayabilecek organizasyonu bulunmalıdır. Minimum 10 yıl garantiyi verebilecek 
garanti belgesi bulunmalıdır. Verilen garanti belgesi Ticaret Ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanmış 
olmalıdır. Laminat parke markasının resmi makamlardan tescili bulunmalıdır. Parkeler birbirine geçecek 
şekilde (rabıtalı) en ve boylar ( 1200x190mm ) olmalıdır. 

 

LAMİNAT PARKE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
ÖZELLİK TEST METODU STANDART LİMİT BİRİM 

Elemenler Arası Kalınlık farkı EN 13329  t average<0,   50 t max-
tmin<0,50 mm 

Aşınma Dayanımı EN 438 W4>4000 W3>2500 IP* 



DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ “SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ” BİNASI RESTORASYONU 

 

Darüşşafaka Cemiyeti “Sait Faik Abasıyanık Müzesi” Binası   Sayfa 7 / 36 

Çizilme Dayanımı EN 438 >3,5 Newton 
Sıcak Kaplara Dayanıklılık EN 438 CLASS 4 _ 
Sigara Ateşine Karşı 
Dayanıklılık EN 438 CLASS 4 _ 

Su Buharına Karşı 
Dayanıklılık EN 438 CLASS 4 _ 

Leke Tutmaya Karşı 
Dayanıklılık EN 438 CLASS 5 _ 

Göye Sapması EN 13329  <0,20 mm 
Kılıcına Dönme Miktarı EN 13329  <0,35 mm 

Konkav Konveks EN 13329  
fw     konkav<0  15 fl 

konkav<0  50               fw   
konveks<0   20 fl  konveks<1 

00 
% 

Elementler Arası Açıklık EN 13329  O ort<0 15    O     max<0,20 mm 
Elementler Arasındaki Kod 
Farkı EN 13329  H     max<0,15 mm 

Elementler Arasındaki 
Rutubet Farkı EN 13329  H max-         H min<3 % 

Kalınlığına Şişme EN 13329  <18 % 

Solma Dayanımı (UV) EN 13329  Mavi Scala 6'dan kötü 
olmayacak 6 

Büyük Impakt Testi EN 438 min 25 N 
Küçük Impakt Testi EN 438 Max 10 mm 

1.2.6 3mm PVC ESASLI YER DÖŞEME MALZEMESİ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 
(Toplantı, Konferans Salonu vb. Üst tabaka kalınlığı minimum 065mm, Heterojen, GrupT) 
(25.116/A9) 

Mevcut beton, şap, mozaik, vb. yüzeylerinin üzerinin süpürülüp vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski 
kaplama ve harç pürüzlerinin kazınması, poliakrilat esaslı sentetik reçineli astarın m2'ye 0,150 kg 
gelecek şekilde sürülmesi,..mm kalınlığında sentetik katkı maddeli zemin düzenleme macunu ile 
kaplama yüzeyinin düzgünleştirildikten sonra üzerine 0,400 kg PVC özel yapıştırıcı sürülerek, üst tabaka 
kalınlığı min. 0,65mm saf PVC ve heterojen özellikli olan 3mm kalınlıkta, EN 649'a göre hazırlanan 
sınıflandırma tablosuna göre minimum grup T özelliklerini taşıyan, EN 684'e göre 3 mm' lik kesitin tümü 
sıcak kaynak tutabilen PVC esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi, yapıştırılması, ek yerlerinin 
düzgün ve itinalı olarak sıcak kaynakla birleştirilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik dâhil 1 m2 
fiyatıdır. 

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı hesaplanır. 

1.2.7 PVC ESASLI YER DÖŞEME MALZEMESİ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (ISLAK 
MEKÂNLARDA) (25.116/4) 

Mevcut ahşap, beton, şap, mozaik vb. yüzeyleri üzerinin süpürülüp temizlenmesi varsa çivi başlarının 
tamamen ahşaba gömülmesi PVC esaslı yer döşeme kaplama malzemesinin serilerek yapıştırılması ek 
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yerlerinin düzgün ve itinalı olarak birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

1.2.8 Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı hesaplanır.40x40CM EBADINDA MAT YÜZEYLİ HER 
RENK VE DESENDE, SIRSIZ PORSELEN GRANİT SERAMİK KARO İLE FUGALI DÖŞEME 
KAPLAMASI YAPILMASI (26.008/053A) 

Mevcut şap ve benzeri düzgün satıh üzerine HENKEL, KALEKİM ürünü veya muadili seramik 
yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, ÇANAKKALE SERAMİK, VİTRA veya EGE 
SERAMİK marka 40 x 40 cm ebadında mat yüzeyli, İdarenin seçeceği renk ve desende, sırsız porselen 
karoların (granit seramik karo) mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak minumum 3 mm derz 
araları bırakılarak ve plastik derz artısı kullanılarak döşenmesi, min. 48 saat sonra derz boşluklarındaki 
plastik artıların sökülmesi, derz aralarındaki harç artıklarının temizlenerek süpürülmesi, rengi İdarece 
belirlenen HENKEL ürünü veya muadili derz dolgu malzemesi ile aralık, boşluk veya gözenek 
kalmayacak şekilde doldurulması,  yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır. 

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı hesaplanır.  

1.2.9 3 CM KALINLIĞINDA AÇIK RENKLI TRAVERTEN ILE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 
(3 x 30 cm x SERBESTBOY) (26.302/C1) 

Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 3 cm 
kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 
cm kalınlığında, 30 cm x serbest boy ebadında açık renkli traverten levhaların proje şekil ve taksimatına 
göre döşenmesi, derzlerin normal çimento veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme 
esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, 
silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik dâhil 
1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı hesaplanır 

1.2.10 4 CM KALINLIĞINDA 500 KG ÇİMENTO DZ ŞAP YAPIMI (27.586) 

1 m³ kuma 500 kg. çimento katılarak elde edilen harçla (2x4) cm. kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan 
anolara şaşırtmalı ve derzlere 4 cm. eninde bitümlü karton şerit konularak, ortalama 4 cm. kalınlığında, 
gerektiğinde eğim verilerek mala perdahlı şap yapılması, şap yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, 
her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, dâhil 1 
m2 fiyatıdır. 
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Ölçü: Beton dökülen yüzey alanı hesaplanır. 

1.2.11 DÖKME MOZAYİK, KARO MOZAYİK VE FAYANS SÖKÜMÜ (MSB.113) 

Dökme mozaik, karo mozaik veya fayans döşeme ve duvar kaplaması ile altlarındaki tesviye ve harç 
tabakalarının sökülmesi için, döşeme ve duvar yüzeylerinin temizlenmesi, molozların toplanması için 
işçilik, alet ve edevat giderleri, sökülen malzemenin istifi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşımalar, boşaltma, dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Söküm yapılan alan hesaplanır. 

1.2.12 HER CİNS AHŞAP KAPLAMA SÖKÜLMESİ (V.0339) 

Kontrolün direktifine uygun olarak her cins ahşap kaplama sökülmesi, sökülen ahşap aksamın çivilerden 
temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp istif edilerek muhafaza edilmesi, her türlü malzeme 
ve işçilik dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Sökülen ahşabın kaplama alanı hesaplanır. 

1.2.13 BALKONLARDA AHŞAP IZGARA ÜZERİNE AHŞAP KAPLAMA (DECK) YAPILMASI (SFM 
01) 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Mevcut ahşap ızgaranın üzerine 18mm su kontrası 
montajı yapılması, üzerine su yalıtımı yapılması, 2. sınıf kuru, çatlaksız, budaksız, fırınlanmış, kurt 
yeniği olmayan, çam kerestesi ile 3x3cm kesitindeki döşeme altı kadranının,  kargir ve ahşap aksama 
zarar vermeden terazi gönye ve şakülünde çivi marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek 
parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi, 25mm kalınlığında 1. sınıf 
kuru, budaksız, çatlaksız, fırınlanmış, kurt yeniği olmayan iroko kerestesinin işlenmesi,lamba zıvana 
veya bindirme yapılarak rendelenip alıştırılması, gerektiğinde zıvana yerlerinde sert ağaç çıta 
kullanılması, mevcut ızgara üzerine ve birbirine veya mevcut döşeme tahtalarına alıştırılması sureti ile 
tespit edilerek tüm yüzeyin zımparalanması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey 
taşıma, dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı hesaplanır. 
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1.3 DUVAR İŞLERİ 

1.3.1 1. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE (21X3) cm EBADINDA PROFİLLİ, PAHLI, ARKA YÜZEYİNDE 
TESİSAT KANAL BOŞLUKLU SÜPÜRGELİK YAPILMASI 

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1.sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, 
fırınlanmış, kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile süpürgeliğin yapılması; profil ve dişlerin arka kısımda 
bulunan tesisat kanalının hazırlanması, silinmesi, zımparalanması, 50 cm ara ile duvara tespit edilen 
takozların üzerine vida yardımı ile tespiti için her türlü isçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, 
müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır. 

Ölçü: Yerine tespit edilen süpürgelik mt olarak ölçülür. 

1.3.2 12.5 MM TEK KAT SUYA DAY. ALÇI DUVAR LEV. METAL İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR 
YAPILMASI(DUVAR PROFİLİ İLE) (18.139/B4) 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU50), vida ve plastik 
dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavan sabitlenmesi; 50 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC50) 
kesilmesi; sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması; destek 
parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm 
aralıklarla vida ve plastik dübel ile mevcut duvara sabitlenmesi; DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla 
DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi; 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı 
duvar levhasının DU50 ve DC50 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği 
durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara 
ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek 
yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın 
oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma 
dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.3.3 ÇIPLAK BETON VEYA İNCE SIVA ÜZERİNE SİLİKON ESASLI GRENLİ CEPHE 
MALZEMESİ İLE KAPLAMA YAPILMASI (25.034/2) 

Hazırlanmış olan iç ve dıştaki beton veya ince sıva üzerine 0,100 kg astar sürüldükten sonra 1.katına 
0,600 kg, 2.katına 0,500 kg isabet edecek şekilde istenen renkte silikon esaslı grenli cephe 
malzemesinin kestirme yerlerine fırça ile yüzeylere ise rulo ile sürülmesi veya tabanca ile atılması 
suretiyle kaplama yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 
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Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.3.4 ESKİ PLASTİK SENTETİK BOYALI YÜZEYLERİN SU BAZLI ASTAR SÜRÜLEREK İKİ KAT 
İPEKMAT SU BAZLI PLASTİK BOYAYLA BOYANMASI (su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı 
silikon katkılı iç cephe boyası) (25.043/4) 

Boyanacak yüzeyin raspalama (tel fırça, zımpara vs) ile temizlenmesi, 0,050 kg susuz alçı ile gerekli 
tamiratın yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı renkli astar sürüldükten sonra 0,100 kg 1.kat, 
0,100 kg 2.kat istenilen renkte su bazlı ipek mat boya uygulanması için her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.3.5 YENİ SIVA YÜZEYLERE MACUN ÇEKİLEREK 2 KAT YARIMAT SU BAZLI BOYA 
YAPILMASI (su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı silikon katkılı iç cephe boyası) (25.048/4A) 

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara,taşlama...vs) işlemi ve temizliği yapıldıktan sonra, 0,075 kg su 
bazlı astar( renkli) uygulanır ve 1,250 kg macun ile macunlanması işleminden sonra yüzey zımparalanır. 
0,075 kg su bazlı astar (renkli) üzerine, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat su bazlı yarımat 
boya yapılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.3.6 ESKİ BOYALI YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİBAKTERİYEL BOYA YAPILMASI (YARIMAT) 
(25.048/11) 

Küf, mantar, bakteri oluşmuş yüzeyler zımparalanmadan önce, akrilik esaslı anti bakteriyel su bazlı 
solüsyon ile (0,100 kg) temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,120 kg akrilik esaslı anti bakteriyel su 
bazlı astar uygulanması, daha sonra istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat akrilik esaslı anti 
bakteriyel su bazlı yarı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.3.7 ALT 250-ÜST 350 KG ÇİMENTO DOZLU DÜZ SIVA YAPIMI (27.502) 

1 m³ dişli kuma 250 kg. çimento katılmasıyla hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva ve 
bunun üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilâvesiyle hazırlanan harçla ortalama 0.8 cm 
kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 
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Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.3.8 ALÇI SIVA YAPILMASI (27.525/A) 

1 m³ kuma 150 kg. çimento ve 0.150 ton sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm 
kalınlığında kaba sıva, üzerine 750 kg ince alçı ve yeteri kadar su katılarak elde edilen harç ile ortalama 
0.6 cm kalınlığında ince sıvanın tahta mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.3.9 POLİMER TAMİR HARCI İLE BETON TAMİRATI (MSB.156) 

Çimento bazlı polimer astar uygulanmış, betonarme yüzeyi, çimento bazlı tamir harcı ile orijinal 
geometrisine getirmek için her türlü malzeme zayiatı, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 KG fiyatıdır. 

Ölçü: Kullanılan tamir harcının kuru ağırlığı hesaplanır. İdare uygun gördüğü taktirde malzeme sevk 
irsaliyesinin ibrazını talep edebilir.  

1.3.10 225 DOZ ÇİM.TAKVİYELİ KİREÇ HARÇLA ESKİ DUVAR YÜZ.TİRFİL VEYA ÇELİK MALA 
PERDAHLI DÜZ SIVA YAPILMASI (V.1660) 

Sıva yapılacak satıhtaki derzlerin açılması, sathın temizlenip yıkanması, poz. no: 109/A 'daki 225 kg. 
çimento takviyeli kalın kireç harcı ile, 1. tabakası takriben 3 cm. kalınlıkta, 2. tabakası takriben 1 cm. 
kalınlıkta olmak üzere toplam 4 cm. kalınlıkta düz satıhlı sıva yapılması, 1. tabaka sıvanın yüzünün, 
anolar arasına mastar çekilmesi ve mala ile perdah edilmesi 2. tabaka sıvanın gerekiyorsa eserin 
aslındaki örneğine veya kontrolün direktifine uygun olarak, poz no: 109 'daki 225 kg. çimento takviyeli 
ince kumlu kireç harcı ile yapılması ve yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdah edilmesi, harcın prizinin 
tamamlanıncaya kadar 8 saat arayla sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 
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1.4 TAVAN İŞLERİ 

1.4.1 SUYA DAYANIKLI 12,5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE TEK İSKELETLİ 
AGRAFLI ASMA TAVAN YAPILMASI (18.140/B2) 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel 
kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf 
ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi, 20 
cm´lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile sabitlenmesi, agraf 
kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, tavan C-profilinin (TC60) 
kesilmesi, TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi, agrafların TC60 profillerinin her 
2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5 
mm´lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla 
sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 
mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz 
bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması 
suretiyle asma tavanın oluşturulması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.4.2 BOYASI BOZULMUŞ AHŞAP İMALATIN 2KAT YAĞLIBOYA İLE BOYANMASI (25.003/1) 

Boyanacak yüzeylerdeki bozuk boyaların kazınması zımpara ve fırça ile temizlenmesi, yüzeye 0,060 kg 
sentetik mamul astar boya sürülmesi, 0,230 kg sentetik boya macunu ile macunlanması, kuruduktan 
sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması, 0,060 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, üzerine 
0,110 kg 1.kat 0,110 kg 2.kat istenilen renkte boya sürülmesi her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: A- Boyanan esas imalâtın yüzleri ölçülür, girinti, çıkıntı hesaba dahil edilmez. Varsa kasa, parapet 
alanları dâhil edilir. Kapı kanatlarının iki yüzü hesaplanır; pencerelerin iki yüzü boyanır, yalnız bir yüzü 
hesaba dâhil edilir. Cam boşluğu camekân ve pencerelerde düşülmez, kapılarda düşülür.  

B -a) Boyanan yüzeyler ölçülür. -b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki 
yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne 
kasa alanları dahil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir. 
Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pervaz kenarlarında çıta varsa, ölçü 
buradan alınır c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışından 
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pervaz dışına, pervazsız pencerelerde sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı 
ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve 
kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, sahaya ilave edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür. İki pencere 
arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alana ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü 
hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.. 

1.4.3 YENİ SIVA YÜZEYLERİNE MACUN ÇEKİLEREK 2 KAT PLASTİK BOYA YAPILMASI 
(25.048/1A) 

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama vs) işlemi ve temizliği yapıldıktan sonra, 0,075 kg su 
bazlı astar (renkli) uygulanması ve üzerine 0,350 kg macun ile macunlanması işleminden sonra yüzeyin 
zımparalanması, 0,075 kg su bazlı astar (renkli) üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat 
su bazlı plastik mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.4.4 ALÇI ASTAR (PERDAH YAPILMASI) YAPILMASI (27.528/1) 

Tamirat yapılacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan alçı harcı (Poz no:10.061) 
ile çelik mala kullanılarak düzeltilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.4.5 BAĞDADİ SÖKÜLMESİ (V.0340) 

Kontrollük direktifine uygun olarak kontrolca gösterilen kısımlardaki bağdadinin sağlam kısımlara zarar 
verilmeden itina ile sökülmesi, ahşap çıtaların çivilerinin temizlenmesi ve şantiye içinde gösterilen yere 
taşınması, bağ yapılarak istifi ve muhafazası için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.4.6 HER GENİŞLİKTE PASALI VE PASA KENARLARI PROFİLLİ AHŞAP TAVAN YAPILMASI 
(V.1990/A) 

Kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre temizi 2 
cm kalınlıkta 1. kalite çıralı çam tahtadan her genişlikte pasalı ve pasa kenarları profilli veya silmeli 
ahşap tavan yapılması, pasaların ek yerlerinde profillerin birbirine uygun olarak baş başa getirilmesi ve 
tavana iki kenardan 2.5 cm oturtularak ve ip çekilerek çakılması, çivi başlarının profil üzerine 
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çakılmaması, alt tavanda tahta araları pasa genişliğinden 5 cm dar olarak tanzimi, tavan etrafında, pasa 
profiline uygun kenarlı ve pasa genişliğinde pervaz çakılması, pasaların tavan pervazı ile açıklık 
kalmayacak tarzda birleştirilmesi, kolon kenarlarına gelen kısımların kenarlara paralel olarak 
yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma 
dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Tavan yapılan alan duvardan duvara ölçülür. Varsa duvar dibi pervazı ölçüye dâhil edilir. 

1.4.7 AHŞAP TAVANDA İKİ KAT VE TEK RENKLİ YAĞLI BOYA YAPILMASI (V.2108) 

(V.2106 şartlarıyla) Kontrolün direktifine veya mevcut ve orijinal örneğine uygun tarz ve renklerde 
olarak, pasalı veya tek istikamette çıtalı ahşap tavana iki kat ve tek renk yağlı boya yapılması, satıhtaki 
budakların yakılması, yakılan budakların tel fırça ile temizlenmesi, sathın tamamen zımparalanması ve 
bir kat bezir yağı sürülmesi, satıh kuruduktan sonra bütün yüzlerinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Genel Teknik Şartnamesine göre macunlanması, macun kuruduktan sonra bütün sathın tekrar 
zımparalanması, satıhta bir kat astar boya sürülüp tekrar yoklama macunu yapılması, arası açılmış 
tahta kaplamanın beyaz tutkal ve ince talaşla yapılmış macunla doldurulması, yoklama macununda çıta 
ek yerlerinin de kapatılması, yoklama macunu da zımparalandıktan sonra belirtilen renklerde olmak 
üzere hazır kutu boyalarından iki kat yağlı boya yapılması, çıta ve zemin renklerinin karıştırılması, her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boya yapılmış satıhın yatay izdüşümünden alanı hesaplanır. 
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1.5 ÇATI İŞLERİ 

1.5.1 HER EBATTA ÇİNKO BORU, OLUK, DERE SÖKÜLMESİ (3950) 

Sökülmesi  gereken  her  ebatta  çinko  oluk, dere  ve  düşey  yağmur  borularının  bağlı  bulundukları  
ahşap  ve  kagir  aksama  zarar  vermeden  sökülmesi , küçük  parçalar  halinde  aşağıya  indirilmesi , 
depoya  istif  edilerek  tutanakla  idareye  teslim  her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 mt fiyatıdır. 

Ölçü: Sökülen parçaların uzunluğu hesaplanır. 

1.5.2 AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 3 MM KALINLIKTA POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI POLİMER 
BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE ÇATI ÖRTÜSÜ ALTINA 1 KAT SU YALITIMI YAPILMASI 
(18.246/05) 

Tasdikli detay projesine göre ve mevcut çatı üzerine polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün 
saçak çizgisine paralel olarak ve şalümo alevi ile plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer 
bitümlü örtüyü alevlendirmeden ve birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ek yerlerinin altından, 10 cm 
aralıklı olarak geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve yapıştırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.5.3 ÇATI ÖRTÜSÜ ALTINA RENDESİZ ÇAM İLE KAPLAMA YAPMA (21.220) 

İdarece onanmış projesine göre en az 18 mm kalınlıkta II. sınıf çam tahtaların mevcut mertekler üzerine, 
aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu tahta, çivi ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : 

ÖLÇÜ : Projesinden tahta ile kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır. 

NOT : Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız tahta kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır. 

1.5.4 12 NOLU ÇİNKODAN ø 100 MM DÜŞEY YAĞMURBORUSU YAPMA (24.003) 

12 no’lu çinko levhadan iç çapı 100 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme 
yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi 
suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin 
bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona 
kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur 
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borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 mt fiyatıdır. 

Ölçü: Yağmur borusunun uzunluğu ölçülür. 

1.5.5 12 NOLU ÇİNKODAN ø 185 MM YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI (24.011) 

12 no’lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve 
etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat 
bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 
mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 mt fiyatıdır. 

Ölçü: Yağmur borusunun uzunluğu ölçülür. 

1.5.6 ÇATI KAPLAMASINDA MARSİLYA TİPİ KİREMİT BEDELİ (V.0237) 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Umumi Fenni Şartnamesinin B/19 maddesindeki vasıflara 
uygun marsilya tipi kiremit ile bitmiş çatı kaplamasında, beher m² bedelidir. 

1.5.7 MARSİLYA TİPİ MAHYA KİREMİT BEDELİ (V.0240) 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi şartlarına uygun olarak marsilya tipi 
kiremit ile yapılan mahya kaplamalarında bitmiş mahyanın, beher mt. bedelidir. 

1.5.8 YENİ ÇIRALI ÇAMDAN NORM KERESTEYLE AHŞAP ÇATI TAMİR VE TAHKİMİ 
YAPILMASI (V.1794) 

Mevcut çatının kontrolce tespit edilecek gergi, baba, aşık, payanda, mertek gibi unsurlarda değiştirilmesi 
veya tahkim ve takviyesi gerekenlerin, kontrolün direktifine uygun olarak kontrolce belirtilen veya idarece 
verilen projesindeki kesitte olmak üzere yeni çıralı çam 2. kalite norm keresteden tamir ve tahkim 
edilmesi, babaların şakulinde, gergi ve aşıkların yatak terazisinde, payandaların 45 veya 60 derece 
meyilli, merteklerin ise saçağa dik olarak kılıcına çakılması (mevcut çatıda mertek yatay çakılmışsa 
saçak alnını yükseltmek için kontrolün müsaadesi ile mertekler yine yatay çakılabilir) parçaların ek 
yerindeki düz veya kurt ağzı bindirme, düğüm noktalarındaki kurt ağzı zıvana yapılması, ağaç başlarının 
gönyesinde kesilmesi, payandaların babalara tam alıştırılması, başlıkların babalara eğilmeden yatay 
olarak oturtulması, gerekiyorsa tahkim için bulon ve lama kullanılması, için her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m3 fiyatıdır. 

Ölçü: Kullanılan yeni kerestenin kullanıldığı yerdeki boylarına göre hacimleri hesaplanır.   
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NOT: Üst örtü altındaki tahta kaplama tahkim ve takviyeden sayılmaz, tahkim için bülon ve lama 
kullanılmışsa bedeli ayrı verilir. 

1.5.9 HER TÜRLÜ SATIHTA MARSİLYA TİPİ KİREMİT AKTARILMASI (V.1860/A) 

Kontrolün direktifine uygun olarak, her türlü satıhta Marsilya tipi kiremit aktarılması, kiremitlerin 
kırılmadan toplanmaları, çatı üstünde veya yerde istifi, çatı yüzeyi temizlendikten sonra sağlam olanların 
usulüne uygun olarak yeniden döşenmesi, saçak ucunda ilk dört sıranın tamamen, diğerlerinin de birer 
sıra atlanarak galvanizli tel ile bağlanması, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Kiremit döşenen sathın yatay izdüşümünün alanı hesaplanır.. 

1.5.10 MARSİLYA TİPİ KİREMİTLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI İŞÇİLİĞİ (V.1863) 

Kontrolün direktifine uygun olarak marsilya tipi kiremitle çatı örtüsü yapılması, ilk dört sıranın galvanizli 
tel ile, sonraki sıralarda birer sıra atlanarak galvanizli tel ile çatıya bağlanması, m2 'de 17 adet kiremit 
kullanılması için her türlü malzeme ve zayiatı (Kiremit bedeli hariç), işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Kiremit döşenen sathın yatay izdüşümünün alanı hesaplanır. 

1.5.11 MARSİLYA TİPİ KİREMİTLE ÇATI MAHYASI YAPILMASI İŞÇİLİĞİ (V.1864) 

Kontrolün direktifine uygun olarak, marsilya tipi kiremitle çatı mahyası yapılması, mt.'de 4 adet mahya 
kiremidin 225 doz çimento takviyeli harçla bastırılması, baş ve yan taraflarının harçla sıvanarak boşluk 
bırakılmaması için her türlü malzeme ve zayiatı (Kiremit bedeli hariç), işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 mt fiyatıdır. 

Ölçü: Mahya ve omurgalar yatay izdüşümünde ölçülür. 
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1.6 CEPHE VE DOĞRAMA İŞLERİ 

1.6.1 AHSAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEGİŞMESİ  GEREKLİ ELEMANLARIN 
SÖKÜLMESİ (3000) 

Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların taşıyıcı sisteme ve yan elemanlara 
zarar vermeden itina ile sökülmesi, idarenin şantiye içinde göstereceği yere kadar taşınıp istif edilmesi 
için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 
m2 fiyatıdır. 

ÖLÇÜ: Ahşap elemanı sökülen duvar ve döşeme yüzeyi m2 olarak hesaplanır 

1.6.2 DUVAR KAPLAMASI KARKASI YAPILMASI (3001) 

( 3x5 ) cm ebadında lataların 50 cm iç açıklıkta ( 5x10x5 ) cm ebadındaki sabitleştirilmiş takozlar 
marifetiyle vidalanarak yatay ve düşeyde şakülüne getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki 
yatay - düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. 

ÖLÇÜ: Yapılan imalatlar m2 olarak hesaplanır. 

1.6.3 2.SINIF ÇAM KERESTE İLE AHŞAP TAKVİYE VE KARKAS YAPILMASI (ÇİVİYLE) (3003) 

2. sınıf kuru, çatlaksız, budaksız, fırınlanmış, kurt yeniği olmayan, çam kerestesi ile çatı, tavan, döşeme 
ve duvar karkaslarının orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kâgir ve 
ahşap aksama zarar vermeden terazi gönye ve şakülünde çivi marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her 
parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü 
işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma dâhil 1 m3 fiyatıdır. 

Ölçü: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hacmi hesaplanır. 

1.6.4 1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE İNCE AHŞAP KAPLAMA YAPILMASI (3108) 

Orijinal örneğine göre 1. sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, kurt yeniği olmayan, fırınlanmış çam kerestesi 
ile ince ahşap kaplama yapılması (yalı bindirme veya lamba zıvanalı ), rendelenmesi, zımparalanması, 
birbirine alıştırılarak ızgaralar üzerine çakılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey 
taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. 

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır. 
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1.6.5 1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE PANJUR ONARIMI (3159) 

Mevcut klasik ahşap panjurun kanatlarının sökülmesi, pervaz, kanat, kasa, denizlik gibi her türlü yağlı 
boyalı yüzeylerinin temizlenmesi ve zımparalanması, çürüyen kısımlarının mevcuda uygun olacak 
şekilde çam kerestesi ile yenilenmesi, gerektiğinde her türlü metal aksamının ( menteşe, kol, kanca vb… 
) değiştirilmesi, paletleri hareket ettiren ahşap çubuğun yapılması, kancaların çubuğa monte edilmesi, 
kanatların yerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma 
dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Panjurun yüzey alanı ölçülür.  

1.6.6 CAM SÖKÜLMESİ İŞÇİLİĞİ (3918) 

Ahşap veya demir doğramaların üzerindeki macunlu veya çıtalı camların özenli bir şekilde kırılmadan 
çıkarılması, temizlenmesi, ölçülerine göre ayrılıp depoya nakli ve idareye tutanakla teslimi için her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.6.7 HER TÜRLÜ AHŞAP KAPI, PENCERE, CAMEKÂN SÖKÜLMESİ (18.195) 

İdarece sökülmesine ve tekrar kullanılmamasına karar verilen her türlü ahşaptan yapılmış, kapı kasaları, 
kapı kanatları, pencerelerin ve camekânların itinalı bir şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere 
istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç 
ve gereç giderleri, dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Sökülen imalatın alanı hesaplanır. 

1.6.8 İŞ İSKELESİ 0-12.50 M YÜKSEKLİKTE (DUVAR İÇİN) (21.065) 

Yapılarda dış kaplama, derz, dış sıva ve benzeri işleri için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya 
da asma iş iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için, ya da tavan inşaatı, sıvası ve benzeri işlerde 
kullanılmak üzere iş iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: İskelenin oturduğu yüzey ile saçak alt yüzeyi arasındaki aralık yükseklik, iskele kurulan binanın 
dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır. Genişlik ile yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı 
kabul edilir.  

NOT : 1) Tavan için iskele kurulmuş ve bedeli verilmiş ise tavanı çevreleyen duvar için ayrıca iskele 
bedeli verilmez. 2) İş iskeleleri binada bir kısmı işe ayrılmış ise, iskele kurulması gereken kısımlarda, 
iskelenin oturduğu zemin ile yapılan işin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir. 3) 
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Bir yerde kurulan iş iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik işler için yapıldığı kabul edilir. Ve iş iskelesi 
bedeli bir kere verilir. 4) Bu Poz. 3 m.'den yüksek duvar ve tavan inşaatiyle bu nitelikteki münferit 
inşaatlara uygulanır. 3 m.'den aşağı olan inşaatlara iş iskelesi ödenmez. 

1.6.9 İŞ İSKELESİ 0-12.50 M YÜKSEKLİKTE (TAVAN İÇİN) (21.066) 

 Yapılarda dış kaplama, derz, dış sıva ve benzeri işleri için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, 
ya da asma iş iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için, ya da tavan inşaatı, sıvası ve benzeri işlerde 
kullanılmak üzere iş iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m³ fiyatıdır.  

Ölçü: İskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1.50 m. noksanı, iskele yüksekliği kabul 
edilir.  

NOT : 1) Tavan için iskele kurulmuş ve bedeli verilmiş ise tavanı çevreleyen duvar için ayrıca iskele 
bedeli verilmez. 2) İş iskeleleri binada bir kısmı işe ayrılmış ise, iskele kurulması gereken kısımlarda, 
iskelenin oturduğu zemin ile yapılan işin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir. 3) 
Bir yerde kurulan iş iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik işler için yapıldığı kabul edilir. Ve iş iskelesi 
bedeli bir kere verilir. 4) Bu Poz. 3 m.'den yüksek duvar ve tavan inşaatiyle bu nitelikteki münferit 
inşaatlara uygulanır. 3 m.'den aşağı olan inşaatlara iş iskelesi ödenmez. 

1.6.10 BOYASI BOZULMUŞ AHŞAP İMALATIN 2KAT YAĞLIBOYA İLE BOYANMASI (25.003/1) 

Boyanacak yüzeylerdeki bozuk boyaların kazınması zımpara ve fırça ile temizlenmesi, yüzeye 0,060 kg 
sentetik mamul astar boya sürülmesi, 0,230 kg sentetik boya macunu ile macunlanması, kuruduktan 
sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması, 0,060 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, üzerine 
0,110 kg 1.kat 0,110 kg 2.kat olacak şekilde istenilen renkte boya sürülmesi için her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyanan ahşap imalatın alanı hesaplanır. 

NOT: Kullanılacak boyalar Weber, Filli Boya, Marshall veya muadili olacaktır. 

1.6.11 4 MM NORMAL DÜZ CAM TAKILMASI(AHŞAP KONST.MACUNLA) (28.003) 

4mm. kalınlığında düz camın takılacağı yere göre kesilmesi, çivilerle yerlerine tutturulması, cam 
macunu, cam çivisi gibi her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 
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1.6.12 AHŞAP KAPI KASASI VE PERVAZI ONARIMI (MSB.137) 

Mevcut ahşap kapı kasası ve pervazlarının temizlenmesi ve zımparalanması, çürüyen, bozulan 
kısımlarının mevcuda uygun olacak şekilde çam kerestesi ile yenilenmesi, gerektiğinde her türlü metal 
aksamının ( menteşe, kol, kanca, kilit vb… ) değiştirilmesi, için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet 
ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma dâhil 1 m3 fiyatıdır. 

Ölçü: Onarımında kullanılan kerestenin m3 hacmi hesaplanır. 

1.6.13 AHŞAP PENCERE ONARIMI (MSB.140) 

Mevcut pencere doğramasının temizlenmesi ve zımparalanması, çürüyen, bozulan kısımlarının 
mevcuda uygun olacak şekilde çam kerestesi ile yenilenmesi, gerektiğinde her türlü metal aksamının ( 
menteşe, kol, kanca, kilit vb… ) değiştirilmesi, için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat 
giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma dâhil 1 m3 fiyatıdır. 

Ölçü: Onarımında kullanılan kerestenin m3 hacmi hesaplanır. 

1.6.14 MEVCUT KAPI VE PENCERE KANATLARININ ÇALIŞIR DURUMA GETİRİLMESİ (MSB.141) 

Kapı kilitlerinin bakımı, yağlanması, kilit karşılıklarının ayarlanması, pencerelerin ispanyolet ve kollarının 
bakımı, çalışır duruma getirilmesi, pencere ve kapı kanatlarının rendelenerek düzeltilmesi ve rahatça 
açılır-kapanır hale getirilmesi, menteşelerin sağlamlaştırılıp yağlanması vb. onarım işlerinin yapılması 
için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 
fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.6.15 AHŞAP KAPI VE PENCERE CAMINA MACUN ÇEKİLMESİ (MSB.142) 

Mevcut ahşap kapı ve pencere camının bozulmuş macunlarının temizlenmesi, eksik cam çivilerinin 
tamamlanması ve cam macununun çekilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır.. 

1.6.16 1.KALİTE Ç.ÇAM. 5CM KADAR KLASİK KAPI VEYA KEPENK KANADI YAPILMASI VE 
YERİNE KONULMASI (V.2007) 

Poz. No: 2006 şartlarıyla, çıralı çamdan, basit tablalı kayıt ve seren kalınlığı temiz 5 cm'ye kadar (5 cm 
dâhil) klasik kapı veya kepenk kanadı yapılması ve yerine konması, için her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 
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Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.6.17 1.KALİTE Ç.ÇAM. KERESTEDEN TEK SATIHLI KLASİK AHŞAP PENCERE YAPILMASI VE 
YERİNE KONULMASI (V.2040/A) 

Kontrolün direktifine, mevcut orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olacak, 1. 
kalite çıralı çam keresteden, kayıt ve serenleri temizi en az 45 mm kalınlıkta olmak üzere tek satıhlı 
klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme 
ile birleştirilmesi, ek yerlerine çıralı çamdan kavale çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, 
kanatlar üstüne örneğine uygun bini yapılması, bininin pirinç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmış 
kanatların menteşelenerek yerine takılması, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.6.18 SPİDER SİSTEMLİ RÜZGÂRLIK YAPILMASI (SFM 02) 

Projesinde belirtilen ölçü ve detaylarda paslanmaz çelik konstrüksiyonun teşkili ve üzerine paslanmaz çelik tutucu 
ve manetler ile 6mm temperli şeffaf cam + 0,38 pvb + 6 mm temperli şeffaf cam dahil olarak, hava-su 
sızdırmazlığının kesin olarak sağlanması, her boyutta şakül ve terazisinde giydirme cephe sisteminin teşkil 

edilmesi, hidrolik frenli kapı + paslanmaz kapı kolu + paslanmaz harfler ve montajları için gerekli her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 

1.6.19 AHŞAP CEPHE TEMİZLİĞİ YAPILMASI (SFM 03) 

Ahşap kaplama cephenin tamamının sodalı suyla toz ve kirlerinden arındırılması, için her türlü malzeme 
ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Boyutları üzerinden alanı hesaplanır. 
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1.7 MERDİVEN İŞLERİ 

1.7.1 1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE (9x4.5) cm. EBADINDA PROFİLLİ, DİŞLİ MERDİVEN 
KÜPEŞTESİ YAPILMASI (3178) 

1. sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, fırınlanmış, kurt yeniği olmayan meşe kerestesi ile küpeştenin 
yapılması, orijinal ebatlarına göre profil ve dişlerin açılması, zımparalanması, birleşim yerlerinin itinalı 
olarak alıştırılması ve yerine monte edilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 mt fiyatıdır. 

Ölçü: Yerine konulan küpeştenin uzunluğu ölçülür.. 

1.7.2 AÇIK RENKLİ TRAVERTEN İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLANMASI (26.641/A) 

Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve 
duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde açık 
renkli travertenin hazırlanması ve kaplanması, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 mt fiyatıdır. 

Ölçü: Süpürgelikten ( süpürgelik dâhil ) basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi 
üzerinden ölçülerek hesaplanır. Süpürgelik ve limonluk kaplamaları birim fiyata dahildir.. 

1.7.3 KÜPEŞTE VE KORKULUKSUZ AHŞAP MERDİVEN YAPILMASI (V.1994) 

Kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 
küpeşte ve korkuluksuz birinci kalite çıralı çam, yeni norm keresteden merdiven yapılması, 10x20 cm. 
kesitindeki limonluk kirişlerine üstte döşemenin kasnak kirişine, altta döşemeye çakılması, basamakların 
temizi 4 cm. kalınlıktaki kalastan, rıhtların temizi 2.5 cm. kalınlıktaki tahtadan yapılması, limonluk kirişi, 
basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmiş olması, basamakların limonluk kirişine, örneğine 
uygun olarak oturtma veya sürme tarzda yerleştirilmesi, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 mt fiyatıdır. 

Ölçü: Yerine monte edilmiş merdiven basamak başlarından başlayan boylarının toplamı cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. 

1.7.4 SERT AĞAÇTAN KLASİK DÜZ VEYA PAHLI KORKULUK YAPILMASI VE YERİNE 
KONULMASI (V.2050) 

Kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun şekil ve 
ölçüde olmak üzere sert ağaçtan klasik düz veya pahlı korkuluk yapılması, parmaklıkla alttaki yastık 
kirişine ve üstteki küpeşteye zıvanalı düz geçme ile şakülinde ve gönyesinde birleştirilmesi, korkuluk ve 
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küpeşte köşelerinin 45 derece pahlanması, parçaların sıcak tutkalla yapıştırılması, yerine yatay olarak 
vidalanması, yüzlerinin perdahı, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Yerine takılmış korkuluğun yastık kirişi ve küpeştesi dâhil çerçevesi ile bir yüz alanı m2 cinsinden 
ölçülür. 

1.7.5 FERFORJE MERDİVEN KORKULUĞU MONTAJI (SFM 04) 

Mevcut ferforje korkulukların hasarlı bölümlerinin gerekli tamirlerinin yapılması, yüzeylerinin zımpara ve 
tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması için 
gerekli her türlü malzemenin zayiatı ile temini, işyerine nakli, işçilik, alet edevat giderleri, işyerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Korkulukların bir yüzünün düşey düzlemdeki izdüşüm sahası ölçülür. Boşluk düşülmez.  
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1.8 HAREKETLİ MOBİLYA İŞLERİ 

1.8.1 TİP AHŞAP MUTFAK TEZGÂH ALTI DOLABI (1.68x0.85)=1.43 M2 (22.081) 

5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı proje ve detaylarına uygun olarak 0.65 mm lamine levha 
kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalam levhadan ahşap mutfak tezgâh altı dolabı yapılması, her 
türlü metal aksamın ( menteşe, kulp, kilit vs… ) temini ve montajı için gerekli her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Dolabın ön cephesinin alanı hesaplanır. Her türlü metal aksam ( menteşe, kulp, kilit vb… ) dâhildir. 
Kullanılacak tüm ahşap malzeme ve aksesuarlar 1. kalite olacaktır. . 

1.8.2 TİP AHŞAP MUTFAK TEZGÂH ÜSTÜ DOLABI (3.04x0.80)=2.46 M2 (22.082) 

5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı proje ve detaylarına uygun olarak 0.65 mm lamine levha 
kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalam levhadan ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı yapılması, her 
türlü metal aksamın ( menteşe, kulp, kilit vs… ) temini ve montajı için gerekli her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Dolabın ön cephesinin alanı hesaplanır. Her türlü metal aksam ( menteşe, kulp, kilit vb… dahildir. 
Kullanılacak tüm ahşap malzeme ve aksesuarlar 1. kalite olacaktır. . 

1.8.3 3 CM RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGÂH ÜSTÜ KAPLAMASI (MSB.660/A1) 

Mutfak tezgâh altı dolabının üzerine 3 cm kalınlığında Afyon Kaymağı, Afyon Şekeri, Sandıklı Beyazı 
veya emsali mermerden tezgâhın ölçülerinde hazırlanması, lavabo veya eviye boşluğunun açılması, 
yerine monte edilmesi, aynı cins ve renkte 2 cm. kalınlıkta ve 10 cm. yükseklikte üst kenarı pahlı, 
pervazın hazırlanması, harç ve akemi kullanılarak montajının yapılması, damlalık teşkil edilmesi, 
eğiminin kontrolü, 40x40x15 ebatlarında paslanmaz çelik eviyenin temini ve montajının yapılması için 
gerekli her türlü malzemenin zayiatı ile temini, atölye masrafları, işyerine nakli, işçilik, alet edevat 
giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 
mt fiyatıdır. 

Ölçü: Mermer tezgâh uzunluğu hesaplanır. Eviye ve pervaz fiyata dâhildir. 
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1.9 MEKANİK TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Mekanik tesisata ait demontajı yapılan kalemler için idarece kullanılması uygun bulunanlara 
demontaj bedeli ödenir. Kullanılmayacak kalemler için demontaj bedeli ödenmez ve bu malzemeler 
mütehait firma sorumluluğu altına girer. Boru, kanal vb. geçişleri için döşemede-duvarda açılacak delik 
ve duvar-döşeme tadilatı için ödeme yapılmayacaktır.  

Yapılan işlerde aşağıda belirtilen marka listesindeki markalar kullanılacaktır.  

Yüklenici işin yapımında kullandığı bütün cihaz ve malzemelerin katalog, proje, resim v.s ve 
garanti belgelerini, bir dosya halinde geçici kabul aşamasında Cemiyete teslim edecektir. Garanti 
belgelerinin verilmesi, yüklenici sorumluluklarını kaldırmaz ve azaltmaz. Kesin hesap dosyasına, 
klima servis formları, onaylı garanti belgeleri teslimine ait tutanak mutlaka eklenecektir. 

Yüklenici binada yeni kurulup işletmeye alınacak olan her cihaz ve ekipman için işletmede 
uyulacak kuralları içeren bir talimatnameyi hazırlayarak Cemiyete 2 nüsha olarak teslim edecektir. 
Ayrıca her cihaza ait işletme talimatları plastik pres yapılarak korunup cihazların uygun olan yakınına 
asılacak, ayrıca vana ve boruların etiketlemeleri yapılacaktır. 

1.9.1. KULLANILACAK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

POLİPROPİLEN BORULAR; (PPRC) TEMİZ SU POLİPROPİLEN BORULARI ALÜMİNYUM FOLYOLU, FIRAT, 
DİZAYN, VESBO MARKALARINDAN OLACAKTIR. 
 
PVC PİS SU BORULARI EN AZ 3,2 mm. ET KALINLIĞINDA FIRAT, DİZAYN, PİLSA MARKALARINDAN 
OLACAKTIR.   
 
ELEKTRİKLİ SU ISITICISI TEZGÂH ALTI DOLAP İÇERİSİNE 5 LT. 1000W ARİSTON veya BAYMAK MARKA 
SU ISITICISI MONTE EDİLİP, SICAK SU SADECE EVİYE BATARYASI TESİSATINA BAĞLANACAKTIR. 
ELEKTRİKLİ SU ISITICISI EMNİYET VENTİLİ DRENAJ HORTUMU,  EVİYE GİDER TESİSATINA 
BAĞLANACAKTIR. 
 
PASLANMAZ ÇELİK 40X40X15 CM. KARE EVİYELERİNDE; ECA MIX-L 200 mm. (2102108293) veya 
ARTEMA ARMİX LÜX (A42004) EVİYE BATARYASI+FİLTRELİ ARA MUSLUKLAR+U BORULU PLASTİK 
SİFON KULLANILACAKTIR. PASLANMAZ ÇELİK EVİYE TEKA MARKA (TEKA BE-40.40 Stainless steel)  40 
x 40 cm. KARE, DERİNLİK 15 CM. OLAN TEKA, KROMLUX, INOKSAN MARKA OLUP, TEZGAH MERMERİNE 
ALTTAN MONTE EDİLECEKTİR.  
  
ALAFRANGA WC BEYAZ ASMA KLOZET, KAPAK VE ANKASTRE VALF DÂHİL. ASMA KLOZET VİTRA 6107-
850, KLOZET KAPAĞI OPAL- VİTRA 05-001, ANKASTRE STOP VALF – VİTRA ARTEMA A41401,   (VİTRA, 
KAPAK DÂHİL REZERVUAR 781-1850, REZERVUAR KAPAĞI 790-5085)  OTURUM YÜKSEKLİĞİ BİTMİŞ 
DÖŞEMEDEN 40-42 CM YÜKSEKLİKTE OLACAK ŞEKİLDE MONTE EDİLECEKTİR. TAHARET TESİSATI 
ANKASTRE (SERAMİK ALTINDAN) STOP VALF’ Lİ OLARAK DÖŞENECEKTİR. 
 
YARIM AYAKLI LAVABO  (55 cm. VİTRA 6602-001 YARIM AYAK DÂHİL, YARIM AYAK VİTRA 6173-0164 
MODELİ OLUP, YÜKSEKLİĞİ, BİTMİŞ DÖŞEMEDEN 80 CM. OLACAKTIR. YARIM AYAKLI LAVABOLARDA 
ETAJER VE AYNALARIN LAVABO GENİŞLİĞİNDE, ETAJERLERİN KUMLU CAM, AYNALARIN BİZUTELİ, 
KRİSTAL OLMASI VE SİLİKONLA MONTAJININ YAPILMASI. 
 
YARIM AYAK ETAJERLİ LAVABO  (100 cm. VİTRA 4227-001 YARIM AYAK DÂHİL, BÜYÜK YARIM AYAK – 
VİTRA 6174-0162 KROMAJLI U BORULU SİFON KULLANILACAKTIR. 
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HİLTON TİPİ LAVABO  (TEZGÂH ALTI OVAL LAVABOLAR 52 CM. VİTRA 6069-0012) MERMER YÜKSEKLİĞİ, 
BİTMİŞ DÖŞEMEDEN 85 CM OLACAKTIR. LAVABO, GİDERİ DUVAR TARAFINDA OLACAK ŞEKİLDE 
MERMERE ALTTAN MONTE EDİLECEKTİR. KROMAJLI U BORULU SİFON KULLANILACAKTIR. 
 
HİLTON TİPİ VE YARIM AYAKLI LAVABOLARINDA; ECA MIX-L 130 mm. (2102108292) veya ARTEMA 
ARMİX LÜX (A40411) LAVABO BATARYASI+FİLTRELİ ARA MUSLUKLAR +U BORULU KROMAJLI SİFON 
KULLANILACAKTIR. BATARYALARIN SICAK VE SOĞUK SU BÖLÜMÜNDEN SOĞUK SU AKACAK ŞEKİLDE 
TESİSATI BAĞLANACAKTIR. 
 
TÜM SPLİT KLİMALAR MITSUBISHI MARKA İNVERTÖRLÜ, 24000 BTU OLUP,   İÇ VE DIŞ ÜNİTE DRENAJ 
TESİSAT BORULARI, 1’’ POLİPROPİLEN ALÜMİNYUM FOLYOLU BORU İLE DÖŞENİP, PİS SU ÇUKURUNA 
VEYA YAĞMUR SUYU TAHLİYE TESİSAT BORUSUNA BAĞLANACAKTIR. DIŞ ÜNİTE DRENAJ TESİSAT 
BORULARI İSE TOPLANIP PVC BORU İLE ZEMİNE İNDİRİLECEKTİR. 

 

1.9.2. MALZEME MARKA LİSTESİ 

Aşağıda tabloda cins, marka ve nitelikleri verilen malzemelerden Cemiyetin onaylayacağı malzemeler 
kullanılacaktır.  

Malzeme                                       Marka,Cins,Nitelik                   
 

1-Eviye P.Ç. (40X40X15 cm.)   TEKA, KROMLUX, İNOKSAN 

2-Küresel Vanalar, çek valf, pislik tutucu ECA, FAF, STS,  

3-PVC BORU  3,2mm, Polipropilen  

(PPRC) BORU  Alüminyum folyolu  FIRAT, DİZAYN 

4-Split Klima Cihazı     MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 

5-Filtreli Ara Musluk     ECA 
6- Lavabo bataryaları    ECA, ARTEMA,  
7- Lavabolar      VİTRA 
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1.10 ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.10.1 EİÖ-1  60cm ÇAPINDA AKTİF PARATONER YAPILMASI 

Aktif paratonerin temini, projeye ve teknik detaylara uygun çatıya montajı, tespiti her türlü yatay ve 
düşey taşıma, kurulum sonrası toprak direncinin EMO onaylı ölçüm raporu alınması sarf malzeme dâhil 
çalıştırılması  

Ölçü: Adet 

1.10.2 981.101-50 mm2 SOM BAKIR PARATONER İNİŞ İLETKENİ YAPILMASI 

Şartnamesinde yazılı olduğu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisat 
yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama 
ucu veya toprak elektroduna bağlnatı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirin alınması, 
iletkende gerektiğinde eklerin gümüş kaynağı ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme 
ve işçilik dahil 

Ölçü:Metre 

1.10.3 EİÖ2-ÜÇ FAZLI 100A KOMBİNE ELEKTRONİK SAYAÇ YAPILMASI 

Ölçü:Adet 

1.10.4 718.522- 4*63 A.e KADAR(300mA)KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ YAPILMASI 

( TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1 ) Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara 
uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde 
oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini 
sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin 
çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte 
edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma 
için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen 
kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi 

Ölçü:Adet 

 

1.10.5 718.509- 4*40 A.e KADAR(30mA) KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ YAPILMASI 
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( TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1 ) Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara 
uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde 
oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini 
sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin 
çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte 
edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma 
için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen 
kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi 

Ölçü:Adet 

1.10.6 724.401-A16 A. (3KA) ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA YAPILMASI 

( TS 5018 EN 60898 ) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları 
nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i 
malzeme ve işçilik dahil 

Ölçü:Adet 

1.10.7 724.404- 40 A. (3KA) ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA YAPILMASI 

 ( TS 5018 EN 60898 ) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları 
nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i 
malzeme ve işçilik dahil 

Ölçü:Adet 

1.10.8 724.403- 63 A. (3KA)ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA YAPILMASI 

( TS 5018 EN 60898 ) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları 
nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i 
malzeme ve işçilik dahil 

Ölçü:Adet 

1.10.9 734.101-NORMAL AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI 

Sıva üstü  çelik boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr 
iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, 
armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva 
altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat 
farkı ödenmez. Ölçü: Linye uzunluğu 35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 
mt.den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak Birim Fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. Normal sorti 
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ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak 
kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı 
diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. 
Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, 
diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı 
düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli 
besleme yapılan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları 
ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer 
sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri birim fiyat No. 742-000'den ayrıca 
ödenir. Aydınlatma sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır. 

Ölçü:Adet 

1.10.10 734.104-PARALEL AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI 

Sıva üstü  çelik boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr 
iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, 
armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva 
altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat 
farkı ödenmez. Ölçü: Linye uzunluğu 35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 
mt.den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak Birim Fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. Normal sorti 
ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak 
kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı 
diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. 
Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, 
diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı 
düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli 
besleme yapılan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları 
ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer 
sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri birim fiyat No. 742-000'den ayrıca 
ödenir. Aydınlatma sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır. 

1.10.11 734.102-KOMİTATÖR SORTİSİ YAPILMASI 

Sıva üstü  çelik boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr 
iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, 
armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva 
altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat 
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farkı ödenmez. Ölçü: Linye uzunluğu 35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 
mt.den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak Birim Fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. Normal sorti 
ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak 
kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı 
diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. 
Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, 
diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı 
düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli 
besleme yapılan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları 
ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer 
sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri birim fiyat No. 742-000'den ayrıca 
ödenir. Aydınlatma sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır. 

Ölçü:Adet 

1.10.12 734.103-VAEVİEN ANAHTAR SORTİSİ YAPILMASI 

Sıva üstü  çelik boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr 
iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, 
armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva 
altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat 
farkı ödenmez. Ölçü: Linye uzunluğu 35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 
mt.den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak Birim Fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. Normal sorti 
ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak 
kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı 
diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. 
Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, 
diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı 
düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli 
besleme yapılan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları 
ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer 
sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri birim fiyat No. 742-000'den ayrıca 
ödenir. Aydınlatma sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır 

Ölçü:Adet 

1.10.13 735.101-PRİZ SORTİSİ YAPILMASI 
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Sıva üstü  çelik boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı 
prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS - 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak 
üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi 
yapılması. Priz sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır. Ölçü: Linye 
hattı 35 mt.den fazla olunca besleme hattı olarak birim fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. 

Ölçü:Adet 

1.10.14  815.101-TELEFON SORTİSİ YAILMASI 

Sıva üstü  çelik boru içerisinde plastik izoleli, 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu 
(TS3930) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her 
nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan 
her telefon için müstakil hat çekilecektir.) ÖLÇÜ: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir 
bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için Birim Fiyat No: 818.000'dan ödeme yapılır. 

Ölçü:Adet 

1.10.15 726.104- 16 mm2 BORU İÇİNE DÖŞENEN TOPRAKLAMA HATTI YAPILMASI 

Sıva üstü  çelik borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme 
temini ve işçilik dahil 

Ölçü:Metre 

1.10.16 791.313-4x16 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) 
YAPILMASI 

Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH,enaz 300/500 V) 

Ölçü:Metre 

1.10.17 791.315-4x6 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) YAPILMASI 

Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH,enaz 300/500 V). 

Ölçü:Metre 

1.10.18 880.307-2x8x0.22mm2 LIYCY (St) CY TİPİ ENSTR.SİNYAL-KUMANDA KABLOSU 
YAPILMASI 

(VDE 0812-VDE 0814-VDE 0817) Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı 
iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksbıl yapılı, çoklu bükülmüş bakır 
iletkenlerin yarı sert PVC ile DIN - 47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan 
damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel 
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sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo 
toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TSEK belgeli enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine 
temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil 

Ölçü:Metre 

1.10.19 12 SİGORTALI SIVA ÜSTÜ SİGORTA PANOSU YAPILMASI 

Ölçü:Adet 

1.10.20 25 SİGORTALI  SIVA ÜSTÜ SİGORTA PANOSU YAPILMASI 

Ölçü:Adet 

1.10.21 0,5 m² Cu TOPRAKLAMA LEVHASI YAPILMASI 

Ölçü:Adet 

1.10.22 220V/12-24 VOLT 10 VA ZİL TRAFOSU YAPILMASI 

Ölçü:Adet 

1.10.23 813.101-KAPI OTOMATİĞİ SORTİSİ YAPILMASI 

Sıva üstü  çelik boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2 iletkenler (küçük gerilimli T tipi iletken TS 
3930) ile kapı otomatiği sortisi yapılması, düğmesi, buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil 
Ölçü:Düğme adedi sayılır.Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti 
hattının 20 m.den sonrası için BFT.No.727-000'a göre ödeme yapılır 

Ölçü:Adet 

1.10.24 806.101-KAPI ZİLİ SORTİSİ YAPILMASI 

Sıva üstü  çelik boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2.lik iletkenler (TS 3930) (küçük gerilimli T 
tipi iletken) ile sıva altı veya üstü kapı zili tesisatı sortisi yapılması, beğenilecek tipte düğmesi, buat, 
klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. ÖLÇÜ: Sorti hattı uzunluğu 20 
metreyi geçmedikçe ayrı bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için Birim Fiyat No: 
727.000'a göre ödeme yapılır 

Ölçü:Adet 

1.10.25 EİÖ3-KLİMA SORTİSİ YAPILMASI 

Sıva üstü  çelik boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı 
prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS - 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak 
üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi 
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yapılması. Priz sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır. Ölçü: Linye 
hattı 35 mt.den fazla olunca besleme hattı olarak birim fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır 

Ölçü:Adet 

1.10.26 EİÖ4-KUYU MOTORU SORTİSİ YAPILMASI 

Sıva üstü  çelik boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı 
prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS - 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak 
üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi 
yapılması. Priz sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır. Ölçü: Linye 
hattı 35 mt.den fazla olunca besleme hattı olarak birim fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır 

Ölçü:Adet 

1.11 ELEKTRİK TESİSATI MALZEME MARKA LİSTESİ 

Aşağıda tabloda cins, marka ve nitelikleri verilen malzemelerden Cemiyetin onaylayacağı malzemeler 
kullanılacaktır.  

Malzeme                                       Marka,Cins,Nitelik                   

 

1. AKTİF PARATONER      AMPER,ERKOÇ MÜH,GERSAN 

2. SOM BAKIR       AMPER ,ERKOÇ MÜH,GERSAN 

3. TRİFAZE ELEKTRİK SAYACI     SIEMENS,KÖHLER,MAKEL 

4. ŞALT MALZEME      SIEMENS,SCHNEIDER ELEKTRİK 

5. KUVVET TESİSATI KABLOLARI    NEXSANS,HES,PIRELLI 

6. ZAYIF AKIM KABLOLARI     NEXSANS,HES,PIRELLI,2M,KLAS 

7. SIVAÜSTÜ ÇELİK BORU ,BUAT,DİRSEK,T VE DİĞER AKSAMLARI DELTA,CAN TEKNİK,AFİ 

8. SIVA ÜSTÜ ELEKTRİK PANOSU    GEWIS,LEGRAND 

9. KABLOSUZ ALARM PANELİ     DSC,INFINITY,BENTEL,EVERDAY 

10. PIR DEDEKÖR      DSC,INFINITY,BENTEL,EVERDAY 

11. HARİCİ SİREN      BENTEL,EVERDAY,DSC 

12. TELEFON ARAMA MODÜLÜ    DSC 

13. DAY/NIGHT KAMERA     ELEGANCE,FUJITRON,PLATINIUM 
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14. LCD MONİTÖR       SAMSUNG  

15. RG6 U6 BESLEMELİ KABLO    PIRELLI,2M,EMEK,KLAS 

16. DVR KAYIT CİHAZI      ELEGANCE,FUJITRON,PLATINIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş bu teknik şartnamede anılmamış fakat bayındırlık pozları ile tanımlanan tüm imalatlar için 
Bayındırlık Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesinde anılan esaslar dikkate alınacaktır. Proje, 
mahal listesi ve teknik şartname birbirinin tamamlayıcısıdır. Proje uygulama için esastır. Mahal 
listesi veya teknik şartnamede anılmamış fakat projesinde belirtilmiş olan tüm imalatlar 
uygulanacak olup, iş bu imalatlar ilk sözleşme kapsamına dâhildir. Bu tür imalatların uygulaması 
konusunda idare ve proje müellifi görüşü alınacaktır. 


