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No

3

ımalatln cinsi Bi.im Miktar| Birim Fiyatl Tutaİl

1 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapllmasl 36,000

2 Yeni slva yüzeyıere macun ve astar uygulanarak ikikat su bazlı mat boya yapılmasl (iç
cephe) m2 157,550

Brüt beton, slvaIı veya eski boyalı yüzeyıere, astar uygulanarak akrilik esasll su bazll
grenli/tekstürlü kaplama yapılmas| (dlş cephe) m2 122,550

4 sülfata dayanlkll hazır beton (c25l3o) dökülmesi (Beton pompasl iıe bastlmaŞı, yerlne
dökülmesj, sıkıştırllmas| ve korunmaŞD m,

Ahşap düz serıkaltp yapllması 11,640

6 Q200 mm (t 5,5 mm) ağlz kaynaklı Çelik boru döşenmesi(Nakliye, kaynak ve işçjlik dahil) m 30,000

7 o 8- @ 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi Ve yerine
konuımasl Ton 2,000

8 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla slva yapllmasl (dlş cephe sıVasl) m 96,000

9 200/250 kg kiredçimento karışlmı kaba Ve ince harçla Şlva yaplımast (iç cephe sıvasD 157,000
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Madde_l İşiN xı,rsım
tma Binası Tem Imalatlan

l-)Mevcut 50 m3 Betonarme Gömme deponuı yanında verilen projeye uygun olarak radye temeli
8,20x1|,20 mt ölçüleriıde h:0,30 mt yüksekliğinde radye temel yapılacaktır. Radye temelde 4 adet
30x40 ve 6 adet 25x30 ölçülerinde kolonlar için filiz bırakılacaktır. Radye temelde çift donatılı ve
Q12/25, kolon filizleri için Q12 demir donatı kullanılacaktır.
2-)İletim hattı ile temel aıasma ve temel ile mevcut 50 m3 gömme depo arasuıa 30 mt Q200 mm

çapında(Fs,s mm) İçi epoksi boya dışı bitiim kaplama çelik boru bağlantısı yapılacaktıı.Boru temjni
ağız kaynağı nakliye ve döşenmesi işleri yiikleniciye aittfu.
3-) Mevcut 50 m3 gömme deponuı demir imalatlarınırı boyanması, iç{ış sıva ve boy4 şap imalatları
işin teknik şartnamesine uygun olarak yapılacaktu.
4-)İş kapsamında yapılacak temel kazısı saha düzenleme ve boru hendek kazı işleri idare tarafından
yapılacaktır.
Bu iş kapsamında; kazı, dolgu, boru ve tiim ek parçaları, tiim nakliyeler, montaj, kaynak yapılması,
bağlantıların tesis edilip test edilmesi, zayiat, nakliye, atölye giderleri, işyerinde yiiklene, yatay ve
düşey taşıma, boşaltrn4 v.s malzemeler ve işçilikler her şey düil yiikleniciye aittir.

Madde2_PAKET ARITMA BETONARME YAPI İMALATAJ,ARI

ı) iNŞAATiMALATLARI

KALIP, İSKELE
Kalıplar, yiizeylerde gerekli piiri.izsiizlüğ'un sağlanması için (iç yüzeyi yağlanmış 2l mm kalınlığnda
plyrvood (film kaplı) suni tahtalardan düz ytizeyli) pllrıood kalıp olacalıiır. Bütiin kalıp iskelesi de

çelikten imal edilmiş, teleskopik vidah dikme, yatay yer değiştirmeye karşı stabil, düşeyde iizerine
gelecek yükleri karşılayacak ve sehim yapmayacak rijitlikte, yatay ye çapraz bağlantılara imkan
verecek kamalı veya kilit mekanizrnalı olacaktır. Döşemelerde kesinlikle üşap iskele
kullanılmayacaktr.
Perde kalıplan projede belirtilen irtifalarda yapılıp, oluşacak inşaat derzlerinde beton büttinlüğünün
sağlanması için gerekli temizlik ve püriizlendirmelere maksimum özen gösterilrnelidir. Bunu için
inşaat derzlerinin oluştuğu kesitler talaş ve diğer kirletici unsurlardan temizlendikten sonıa gevşek
birimler kırılıp, kararlı beton yüzeyine ulaşılarak bu kısımlar su ile tamamen ıslatıldıktan sonra beton
döl«ilmelidir.
Yüklenici beton kür koşulları için gerekli örtir ve sulama sulıınu temin edecek, beton sulaması giin
doğmadaıı önce ve gün batımından sonra yapılacaktır. Sulama suyunun betonla temasını sağlamak ve
buharlaşmasını geciktirmek için düşey elemaılar örtii ile sanlacak, yatay yüzeyler kapatılacaltır.
Kalıplar minimum 10 giinde sökülecektir. Betonun kalıp içine tam yerleşebilrnesi için beton dökiimü
esnasında yeter sayıda vibratör hazır bulundurulacaktr. Beton yiizeyinde meydana gelebilecek
segregasyon idarenin onay vereceği tamir harçlanyla onarılacak ve yiiklenici hiçbir surette bedel talep
edemeyecektir.
BETON, DEMİR: Nervürlü beton çelik çubuklar detay projesine göre kesilip bükülerek
hazırlanacak ve yerine konulacaktır. 8ağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her
türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik
V.b. tüm işler fiyata dahildir. Grobeton C16 sınıfında, diğer betonların sınıfı ise C3O basınç
dayanım sın ıfında olacaktır
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Paket Arıtma Betonarme yapınm, Betonarme betonu C25 kalitesinde olacak ve idare talep etmesi
halinde beton kalitesi ile ilgili tiim numune gereçleri şantiye alanında hazır bulundurulacaktrr. Beton
dayanlm testleri ile ilgili bütiin giderter yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Madde-3) 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe srvasr): Müal
1istesinde belirtilen yerlerin; 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılmasl ile hazırlaıan harçla ortalama
2 cm kalınlığında kaba sıva yapılmasr, iizerine l m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan
harÇla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli
zamanlarda sulanması,
Madde4) 200/250 kg kireç/çimento kanşımı kaba ve ince harçlı sıva yapılmasr (iç cephe sıvasr):
Mahal listesinde belidileı yerleriı; 1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç
katılarak hazıılanan harçla ortalama 2 cm kalınlığmda kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kuma
250 kg Çimento ve 0,076 ton torbah sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm
kallnlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda srılanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi
gerekmektedir.
Madde-S)Şap, İç ve Dış Boya İmalatlan
Mevcut 50 m3 gömme deponun dış cephesi silikonlu, grenli dış cephe boyası ile boyanacaktıı. Boya;
hazırlanmıŞ olan iç ve dıştaki beton veya ince srva üzeıine 0,100 kg astar stirüldükten sonra l.katına
0,600 kg, 2.katına 0,500 kg isabet edecek şekilde istenen renkte silikon esaslı grenli cephe
malzemesinin kestirme yerlerine fırga ile yiizeylere ise rulo ile sürülrnesi suretiyle boyİnacaktır.- İç
cepheye ise boyanacak yüzeyde raspalama (zımpar4 taşlama vs) işlemi ve temizliğ yapıldıktan sonr4
0,120 kg antibakteriyel su bazh astann uygulanması düa sonıa istenilen renlde oİob tg ı. kat, 0,100
kg 2. kat akilik esaslı antibakteriyel su bazlı mat boya ile boyanacaktır. Plastik tavan boyası ile tavan
boyanacaktır. Boya renkleri İdare tarafından seçilecektir.
1 m3 kuma 500 kg çimento katılaıak elde edilen 2x4 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara
ŞaŞırtmalı ve derzlere 4 cm eninde bitiimlü karton şerit konulaıak, ortalama 4 cm kalınlığında mala
Perdülı ŞaP YaPılacaktır. Tiim sıva işleri itina ile yapılacak, düzenli sulanama işleri yapılacaktır.
Madde-6 MAKİNA vE EKiPMANILAR
Bu iş kapsamında yüklenici tarafından bulundurulması gereken makine ve ekipmanlar şunlaıdıı.

l . l adet demir kayuk makinası
Madde-7 İŞ GI^TNLİĞİ

Yük]enicilerin İŞ Sağlığı ve Güvenliği İt€ İEiU Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesindeki Sorumluıukları

Madde E.1- İŞ sağlığı ve güv€nliği kura an her ttjrlü sözleşme ve anlaşma hükiımlerinin üstündedir. idarede
faaliYet gösteren 1'ilklenici; İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini §e başladığı giınden itibalen, alarak kendi
9u]'Ş9lg-* sağl* ve güvenliğini korumakla sorumlu ve yükiimlü olduÜ* ğiuİia*ec" alman İSG önlemleri
için de işbirliği yapmak zoruıdadır.
(l) Yilk]enici; §e baŞladığı gilnden itibaren risk değerlendirme ve analizini, acil eylem planlarını, çalıştırüğı
Personelin iŞ baŞı eğitimlerini, iŞe giriş muayenelerini, 633l Sayılı İş SağIığı ve Güvİnliği Kanununoa ueİirtilen
büttin şartlarınr yerine getirmek ve hazırlamak zorundadu.
Madde 8.2- (1) Yilklenici; İdarenin, iş Sağlğı ve Güvenliği Birimi taraiıdan diizenlenen İş Sağlıgı ve
Güvenliği Kurul toplant arıııa, vekil tayin ettiği yetkili iş Güvenliği Uzınanl(A veya B sınrfi uzınanİ* tJlgİsine
:giP} İıY:ri Hekimi ve ilgili teknik personeiııe tirıilıe tu.uı toğantılarına kaalmak zorundadır.
Madde 8.3- (l) Ytlklenici; 633l İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. Maddesi gereğince: Çalışanların işle
ilgili sağlık ve gUvenliğini sağlamakla sorumlu olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi da,hil her tiirlü tedbirin alınması, oıganizasyonun
yapılmasr, gerekli araÇ ve gereçleıin sa€lanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin degişen şartlari uyg* huı"
getirilmesi ve mevcut duumun iyileştiri]mesi için çalİşmalar yapar.
b) 

_§Y.erinde alınan iŞ sağlığı Ve güVenliği tedbirlerine ululup ululrnaüğırıı izler, denetler ve uygunsuzlukların
giderilınesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptıff.
q] !_alısaıa gorev veriıken, çahşanın sağlük ve güvenlik yöniinden işe uygunluğuıu göZ öniiıe alıİ.
d) Yeterli bilgi ve lalimat verilenler dışındaki çal4anlarııı hayatl vİ ozeİ tehıİ<e uu'İunan yerlere girmemesi için
gerekli tedbirleri alır.
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(2) İŞYeri dıŞındaki uzrnan kişi ve kuruluşlardan hizıet alrnması, yllklenicinin sorumluluklarrnı ortadan
kaldrnaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı Ve güVenliği alanlndaki ü.ii.kiimliılükleri, ü,iiklenicinin sorumluluklarrn etkilemez.
(4) Yiıklenici, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çal§aİlara yansıtamaz.
Madde 8.4-(1) a)Yiiklenici: Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çewe şartlarr dikkate alarak
meYdana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çahşanlan ve çalışma çewesini etkilemesi
milrıktln ve muhtemel acil durumları belirler ye bunlarrn olumsuz etkilerini önleyici ve snırlandırıcı tedbirleri
alır.
b) Acil durumlaıuı olumsuz etkilerinden korunmak iizere gerekli ölçrim ve değerlendirmeleri yapar, acil durum
planlannı hazırlar.
c) Acil durumlaıla mücadele için işyerinin büytiklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışarı
saYısı ile iŞyerinde buluıan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, korum4 tahiiye, yangırıla müca<lele, ilk yardım
ve benzeri konularda uygun donanrına sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve
gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatlan yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunnalannr sağlar.
Ç) Özellikle ilk yardıı4 acil tıbbi müdahİe, kurıarma ve yangınla mücadele konulannd4 işyeri dışındaki
kuruluşlarla irtibah sağlayacak gerekli diizenlemeleri yapar.
Madde 8.5-(l) Yülenici, çalışanlann iş sğlığı ve güvenliği eğitimlerini almasuıı sağIar. Bu eğitim özellikle; işe
baŞlamadan önce, çalrşma yeri veya § değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi haliod" ueyu yeni teknoloji
uYgulanmasl hilinde veıilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uyguı olarak yenilenir, gerekiğinde
ve diızenli aral*larla tekaılanır.
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alna zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınifta yer alan işlercle, yapacağı işle ilgili
mesleki eğitim aldığııı belgeleyemeyenler çalştırılamaz.
(4) İŞ tazası geÇiren veya meslek hastalığrna yakalaııan çalışana işe başlamaclan önce, söz konusu kazann ııeya
meslek hastalığınln sebepleri, korunma yollau ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
Aync4 herhangi bir sebeple altı aydan fazla siireyle işten uzak kalanlal4 tel(rff işe başlatllİnadan önce bilgi
yenileme eğitimi verilir.
(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli suııfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde ka4ılaşılacak sağhk ve güvenlik
riskleri jle ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alrırdığına dair belge obıakszıq'başka işyerlerinden
çalışmak i.ızer€ gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
(6) Bu madde kaPsammda verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansrtılamaz, Eğitimlerde geçen stire çalışma
sfuesinden sayılır. Eğitim siirelerinin haftalık çalışma sitesinin iizerinde olrnası h6linde, bu stireler fazla
siirelerle çalışma veya fuzla çalışma olarak değerlendirilir.

ılk yardım
Madde 9- Yilklenici, İlk yardım yönetrneliğine göre; çalıştırdığı her l0 personelden en az l'ine Sertifikah Temel
Ilk Yardıırı Eğitimi aldırmak zorundadrr. Aksi hallerde ilk yardım yönetmeliğine göıe idari parır cezas|
uygularıır.
I)enetl€me
Madde l0- Yiiklenici, Görevlendiıdiği İş GUvenJiği Uananı, İş Yeri Hekimi veya İş Saglıgı ve Güvenliğinden
sorumlu teknik Penonelin siirekli çalışma alanlaıınr kontrol etmesinden ve çalışanların iş §ağhğı ve Güİenliği
kurallarına uı.rnası konusunda sfuekli denetlemelerden yiiklenici sorumludur.
Işin DurduruIması
Madde.11- İdarenin; İŞ sağhğı ve gtlvenliğinden sorumlu teknik personellerince yapılan saha denetlemelerinden,
Yiiklenicinin ÇalıŞma alanlarırda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışanlar ve uçtınctı şahıslar açısından hayati
tehlike tesPiti YaPılmıŞ ise yapılan iş derhal durdurulur. Söz konusu önlemler aluıdıktan İonıa yapılan işe kalüğı
yerden devam ediliı.
DAYANDIĞI KANIJN, Yö^IETMELİK VE İLGİLİ MADDELERİA. İŞ SAĞLIĞI vE GüVENLİĞİ KANUNU \lE iLGİLi yöxnrı,ıBı,İxıBnİ

1. 633l iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kabul Tarıhi: 20.6-2012 Resmi Gazete Savısr: 28339 Resmi
Yayunlanma Tarihi : 30 -6 -20 |2

2. iŞ sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönefu]eliği Resmi Gaze te Tarıhi:29.12_2012 Resmi Gazete
Sayısı: 285l2

3. Asbestle ÇalıŞmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkırıda yönetmelik 25_0|.2013 tarihli ve 28539
sayıh Resmi Gazete
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4. Eliranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik Önlemleri hakkında yönetmelik 16.04.2013 tarihli ve

28620 sayıL Resmi Gazete

5. Elle taşlma işleri yönetrneliği 24.07.20l3 tarihli ve 28717 Resmi Gazete

6. Geçici veya belirli stireli işlerde iş sağlığı ve giivenliği Hakkında yönetmetik 23.08.2013 tarihlive28'144
sayılr Resmi Gazete

7. Kişisel korulucu donanrmların işyerlerinde kullanrlması hakkııda yOnetmelik 02-07.2013 tarihli ve
28695 sa},ıh Resmi Gazet€

8. Sağl* ve güvenlik işaretleri yönetmeliği 11.09.2013 arihli ve 28762 sayh Resmi Gazete

9. Tehlikeli ve çok tehlikeli srnıfta yer alan işlerde Çalıştırılacaktarm mesleki eğitimlerine Dair yönetİnelik
13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete

10. Yapı işlerinde iş sağlığ ve güvenliği yönetrneliği 05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete

11. Çalışanlann giiriiltii ile ilgili risklerden korunmalanna dair yönetmelik 28.07.2013 tarihli ve 28721 saylı
Resmi Gazete,

t2. Çalışanlann titreşimle itgili risklerden korunrnalarına dair yönetrıelik 22.08.2013 tarihli ve 28743 sayılı
Resmi Gaz ete

13. Çalışanlann iş sağhğı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslan hakkında yönetınelik l5.05.20t3 tarihli
ve 28648 sayılı Resmi Gazete

14. İş ekipmanlannın kullaııırııııda sağlık ve güvenlik şartlan yönetneliği 25.04.2013 tarihli ve 28628 saylı
Resni Gazete

15. İş gııvenliği uznanlannıı gör€V, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkııda yönemelik 29.12.2012 tarihli
ve 28512 sayıh resmi gazete

16. İş hijyeni ölçilm, test ve analizi yapan laboratuarlar hakl:ında yönetmelik 20.08.2013 taıihli ve
2874lsayh resmi gazete

17. Iş sağllğı Ve güvenliği hizınetleri yönetıneliği 29.|2.2012 taIüli Ve 285ı2 say l resmi gazete

l8. İş sağtığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetrneliği l8.01.2013 tarihli ve 28532 sa},ılı Resmi Gazete

19. İş sağlığı ve güvenliği risk değeılendiImesi yönetmeliği 29.|2.2013 izrüıli ve 28512 saylı Resni Gazete

20. İş yeri hekimi ve diğer sağlık penonelinin görev, yetki, Sorumluluk v€ eğitimleri hakkında yönetneliği
20.07. 2013 tarihli ve 287l3 saylı Resmi Gazete

2i. İşyerlerinde acil durumlar hakkııda yönetmelik 18.06.2013 tarihli ve 2868l sayılı Resmi Gazete

22. İşyerlerinde işin durdurulmasna dair yönetınelik 30.03.2013 tarihli 28603 sayılr Resmi Gazete'de
ya}rmlanmtştır.

B. 4857 İŞ KAI\[JNU

c. 5510 sosYAL SİGORTALARKAI{UNU

D. ALT İşvnnnNıİx vÖıvtrıı,ırı,İĞİ

Madde-l2 DİĞER HUSUSLAR
Yiiklenici taahhüdiin tiimtinü, 45 giiıı içinde tamamtayarak muayene ve kabule hazır hale
getirmek zorundadır.

Yiiklenicinin işi Teknik şartnamesine uygrrn olalak siiresinde bitirmediği takdirde en az
on gtin siheli yazılı ihtaı yapılarak gecikme cezası uygulanır.

Yiiklenicinin Teknik şartrıameye uygrın olarak işi süesinde bitirmediği takdirde, gecikilen
her giin için ihale bedelinin yiizde bir(%0,1) oranrnda gecikme cezasl uygularuI

İhtarda belirtilen siirenin bitnesine rağnen a)mr durumun devam etmesi halinde aynca
plotesto çekmeye gerek kalmaksızm iş feshedilecektir.
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Madde-l3) Bu şartııame bu nadde ile beraber 13 madde olup, şartnamede belirtilmeyen hususlarda,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapım İşleri Genel Şartnamesi, esas alınacaktrr.
Yukarıda beliıtilen şartnamelerde bir konuyla ilgili birden fazla uygulama hususu vaı ise idarenin
uygıın bulacağı şartrıame dikkate alınacaktır.

İhşaat Mühendisi

_l^,-€-
AbdullahAŞICN
İışaat Mühendisi
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