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İşin Adı: Diyarbak|r Çüngüş ilçesi Malkaya Kaptaj inşaatl
İş Grubu: Kaptaj Odası>Kaptaj Odası imalah Sayfa 1 / 3

No

s
Poz No imalabn cinsi Biİim Miktarl

Pursantaj

1 43.610-1004 Kazl malzemesinden makine ile hendek Ve temel dolgusu yapllmasl 6,000
endek kenarlndaki kazl Veya hendek kenanna getİrilmiş dolgu malzemesinan hendek veya temel kenanndan makina

ile allnmasl, doldurulacağı yere konulması, hendek Veya temel içine, kök, ot, kesek Ve taşlardan temizlenmesj, 20 cm tabakalar
halinde el ile serilerek sulanmas| Ve tokmaklanması, üst satlhlannln tesviye Ve tanzimi için her türlü masraflar malzeme Ve zayiatl,
alet, edevat, hendek içindekiyatay Ve düşey taşlma ve işçilik giderlerj ile yuklenici karl ve genel gjderleri dahiı, (Yalnız, dolgu
malzemesinin hendek kenarına kadar taşlnması, ve bu taşlmaya ait yükleme boşaıtma bedeli hariç) hendek kenarlndaki kazü
maızemeŞinjn makına ile hendek ve temel dolgusu yapllmasınln; 1 ml fiyatl:
ÖLÇÜ: Dolgu boşluğu üzerinden ölçülgn metreküp cinsjnden hacmidir.

Teknik Ta.ifi: H

2 43,670.1106
iki komponenli çimento esaslı su geçirimsiz elaStik kaplama malzemesi
ile su baslncı olan mahallerde (HavuzIarda) 3 mm kallnllğlnda su

lalltlmı yapllmasl
i detay pfojeŞine göre hazlrlanmış tesvıye betonu, şap vb. gibi beton yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden

temizlenmesi, yıkanmasl, aşln alkalili yüzeylerin %1 lik hidrokIorik asitle alka|iliğin giderilmesi Ve temiz su ile ylkanmaslnl müteakip
özel Çimento kanşlmlı agrega (komponent B-Toz) iıe poıimer akrilik dispeEiyonu (komponent A_sıvl) karlşlml ile elde edjlmjş, 2
komponentii, çimento esasİ su geçirimsiz elastik kaplama malzemesinin, flrça veya ruto ile yüzeye boşluk blrakllmadan ilk kat
oıarak 1,25 mm kallnltğlnda sürülmesi,birinci katln kendini çekmesini müteakip (2_6 saat 5onra) yine flrça, rulo Veya maıa ile ikinci
katln uygulanarak, toplam kalınllğln yaklaşlk 3.oo mm,ye (4.ooo kg/m2) tamamlanması, uygulamayl müteakip yüzeyin en az üç 9ün
direkt güneş lşığlndan, hava celeyanlndan, yağmur ve dondan korunmaslnl sağlamak maksadlyla tedbir allnmasl için her türlü
ma]zeme Ve zayiatl, ateıye maŞraflarü, her türlü jşçilik, işyerine nakıi, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaltma, yerine
montal'l, yüklenicj karı Ve genel giderle.i dehil, 2 komponentii, çimento esasll su geçirimŞiz elastik kaplama malzemesi ile su
baŞlncü olan mahallerde 3 mm kallnlığlnda su yallttml yapı]masının;
1 metrekare fiyatl:
ÖLAÜ: Ya|(|m Vaoı|an yüzeyler hesapIanır

Teknjk Tarifi:Tasdikl

3 15.150.1003
Beton santraıinde üretilen Veya satln allnan ve beton pompaslyla
basılan, c 16/20 baslnç dayanlm slnlflnda, gri renkte, normal hazlr
beton dökülmesi (beton nakIi dahiı)

Tn 0,676

1) Üretilen veya satln allnan betonun üretildjği tesisln, TsE Ve mevzuatlnln gerektirdiği diğer belgelere sahip olmasl Ve bu belgeleri
imalata baŞlamadan önÇe idareye Vermesi zo.ıJnludur. lbraz edilen beıgeıerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmaslna müsaade
edilmesikaydlyla ancak, bu tesiste üretilen Veya satın alünan Ve yürürlrkteki m;v;uahna ğöre piyasa arz koşullannı da taşlyan
uy9unluk belgeli betonun imalatta kullan]lması mümkün olacaktlr,
2) Betonun satln allnarak temin edilmesj hali.de, üzerinde işin adl da belirti]miş olan faturalann birer suretjnin ödeme belgelerine
eklenmesizoaunludur.

BeknT k T rifi üeton lneretim tl na k mo beto tesn ndlsl sa a tI i60m1 ka/sa i|e rtdö lüöz bua komnkerl les Veör]üuy9 ple ( s pas s regag p
rnaku and ak bi bi ikteA bi is kon tro] ]ü m n 50 nto ka itelas n illg e sto o us LJb nlu na ok n nt s mste li kaerl nza lmayal p çlm Veyör s

ü n tesi a a beton nde n cei]e k e abos reg ratu a ratene Iö tkada lat ksnsml Veer obim beto n mo seyıeri yapab kapasıted yeteri p pa
ee azn rb] adet k katkl tankl atkk tartl ub n rl nemyü eyici ben (lze erh rltü eü ki ek a an as h rl ]k0lçer p ipm pep yod

ka bra u lm I etonb retımüsyon sites sta dn Iafd na lo eslpya ş une u n lkanm lenme nR ü m ketrik u) p j y9 y ş 9iş m-çakl ya
k rm mento §uataŞ katklinde m illzemesi ce 6121 0ç s s n nlfü ad retü niıe b nu liite ekl sa h eb teston is nnde Isa nerektiğ Veya ip
a an hazIn I nbeto ha nrc] n b kaeton kote ntro erin in I ranst m rl n rima9l ikse k]e mes kadne Ia akli öd ümk riyap y iş ye ye
etob n as baslile alm s rl mes bVi ratör l k lrJpom p s lmas s Iu asanm cas] nkta Ve I d r]e nrdeye eştir] d tesi|şt soğuktan ıge lş
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Ihe rltü u lik maJzeme m kja niş e a Te abora r rlçü zayiat| tua erleid ndn iek Ihe üt ü.l Ve ud alm Ilalaç, ge ç s ye y y taşşeylş
lemk e aryü b9to ne re n nla ülboşaltma o kmetri mku l ] ka n Ve n nbünyes s ton temun ]diedi I retiü lds çak Vey ürmataşl çlm9 g ğ

as ntr a nd rde nVeya t ala ku enmesi bet noüğ ye lsltes nne akl ta rdalila n Lta mL
taş y as nbeto lsltes u ]aaasikonne beto niştifi,ş boş

ub n dn Vee ası] l ma ku nayesi Ian n mte n nak]için tesisibeton dVe ümt eki anm all temn ms !yu ], er a o.tis aAm erLelidiğ p s
tüI üll d I rlide er n lc] ene er]eid veI rlka hda I nniğe yükle d kdö u bas n ad a n m 1c 0612 aol n renII ktes s ye lmüş ç y s

a h I nbetonu 1 fiyatl
P ro ki a It II nd hn aes n (iede boyu pla

bedeli ayrıca ödenecektir
ülür

3) Beton bünyesine ilave oıarak konulacak katkl malzemesinjn
bede]idkullanlımaması halinde analizden4 P a

iıe he
norm
öıçı:
Not:

4 15.150,1004
Veya satln allnan Ve beton pompaslyla
ayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır

Beton santralande üretilen
basllan, c 20125 basınç d
beton dökülmesi beton nakli dahi

8,750

Teknik Tarif]: Beton ü retimine uygun komple beton tesisinde (asgari60m'/sa kapasiteli, dort gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabiniile b irlikte bilgisayar kontrollü, min, 50 ton kap asjteliçimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, 9eri kazanlm
unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede ıaboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikse. Ve mobiı beton pompasl
ile en az bir adet yükleyici, katk| tankl ve katkl tartı bunkeri, nem ölçer Ve benzeri her türlü ekip Ve ekipmana sahip periyodık
kalibrasyonu yapllmlş beton ğretjm tesisi) standardlna Ve p rojesine uygun, ylkanmış, eıenmiş granülometrik kum-çakıl
kırmataş, çimento, su Ve gerektiğa nde katkl malzemesi ile c 20125 slnlfında üreti]en veya bu niteliklere sahip beton lesisinden sat]n
alınan hazlr beton harcınln; beton kaljte kontrollerinın yapllmasl, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar naklj, döküm yerine
beton pompasl aıe basllmasl, yerleştirilmesi, Vıbratör iıe sıklştürıımasl, sulanması, soğuktan, slcaktan ve diğer dlş tesırlerden
korunmasl ve baklmlntn yapllmasl,9erekıi Ve yeter saylda deney için numune alınmasü ve gereklideneylerin yapülmasü, için gerekli
her türlü işçijjk, maızeme ve zayiatl, makine araç, gereç Ve laboratuar gidederi, iş yerindeki he. tü.lü yatay ve düşey taŞlmalal,

ületildükleme ve b ltmalar beton bün slne ilen ranülometrik kum kll k]rma ln ve ntonun temin edild

C3<all12_yi

34,250
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Teknik Tarifi: Nervürlil beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip büküIerek hazlrlanm asl yerine konmasl, bağıanmasl için
demir, bağlama teliVe gereklı her türlü malzeme Ve zayiah, inşaat yer]ndeki yükleme, yatay Ve düşey taşıma, boşaItma, işçilik,

Lİk|enici 
seneı siderleri ve karı dahil, 1 ton fiyatı

1) Betonarme proje demir donatl detaylarlna göre kroşeler jıe birljkte demirin boyu ölçüıür.
2) Çelik çubuklann ağırlıkları aşağıdaki cetvelden allnır.
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
4) cetveldeki (m) ağlrltkları hesaba esashr. Bağlama teli, çelik çubuk slralan araŞlnda kullanllacak çelikler ve zayiat analizde
dikkate allndlğtndan, ayrıca ödeme yapılmaz.
Çap (o)Birim Ağırllğı
mmKg/m
B0,395
1o0,617

No
Poz No Birim

(%J

Pursantaj
imatatn cinsi

veya sahn ahndığl yerden taşltlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşltlaldan boşaltıhasl, istifi, beton tesisine konulmasl, beton
bünyesinde ve sulama için kullanllan suyıJn temini ve nakli, beton tesisıVe diğer tüİn ekipmanıar!n temini ve amortisman giderleri
ile her türıü diğer giderler ve yuklenici geneı giderleri ve kğrü dehil, yerinde dökülmüş ve baslnç dayanımı c 20125 olan gri renkte
no.mal hazlr betonun 1 ml fiyatl:
olçü: Projedeki boyutıar üzerinden hesaplanlr,
Not:
1) Üretilen Veya sat|n alınan betonun üretildiği tesisin, TsE ve mevzuatlnln gerektirdjği diğer belgelere sahip olması Ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareyo Vermesi zorunludur. lbraz edilen beıgelerin uygun olduğunun tespit Ve kullanılmaslna müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tgsiste üretiıen Veya satln allnan ve yürürlükteki mevzuatlna göre piyasa az koşullarlnı da taşlyan
uygunluk belge|i betonun imalatta kullanılması mümkün olacakfur,
2) Betonun satın alınarak temin ediımesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmaş olan faturalarln birer §uretinin ödeme belgeıerine
eklenmesi zofunludur,
3) Beton bünyesine ilave otarak konulacak katkl malzemeşinin bedeljayrıca ödenecektir,
4) Pompa kullanllmaması halinde analizden pompa bedeıi düsülür.

5 15,180.1003 Plywood ile düz yüzeyıi betonarme kallbı yapılması 52,400
Teknik Tarifi: Prol'e ve şartnamesine ğ<ıre; iç vuzevi vagıanmlş zı m n auz itlzeyıi
beton Ve betonarme kaılbl yapllmas|, gerekli görülen Vibrasyona dayanacak şekılde takviye edilmesi, kallbln sökülmesj, bu işıer
iÇin gerekli gerekli her türlü maızeme ve zayiatl ile işçiıik, iş yerinde yatay_dü§ey taşıma, yükleme_boşalvna, yükleniÇj genel
giderlerive kerl dğhıl, 1 m' fiyatl:
Ölçü: Kallp goren yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanlr, Boşluk hacmi çlkarılmayan imalat deliklerinin çevre
kalüplal ölçüye dahiledilmez, Deliğin kallp taraflndakiyüzünden delik boşluğu çlkarılmaz.
Not:
1) Kallp iskelesiayrlca ödenir.
2) Kalıptan çlkan malzeme yükleniciye ajttir

6 15.185.1001 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılmasl (0,00-4,00 m arası) 10,000

darece lüzum görüıdüğünde, standardlna Ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamlna giren yapı ve
slnai imalata çelik borudan taşıylcı iŞkeıenin gereklj 9üVenlik önlemteri alınarak kuıulmasü ve sökülmesj, her türlü malzeme ve
zayiatl, inşaat yerindeki yükıeme, yatay ve düşey taşl.na, boşaltma işçilik, araç Ve gereç 9iderleri, yükıenici 9enel giderleri Ve kerl
dahil, 1 m'fiyaİi
ölçı:
1) Bu ölçü kapsamlna giren yapl ve slnai imalatln kallp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin araslndaki boşluk hesaplanül.
TaVan meyilliolduğu takdirde vaŞati irtifa esas alınlr.
2) Bu poz tünel veya gaıerilere uygulandlğlnda gale.i veya tünel kemerinin alt yüzeyi jle i§ke]enin isnat ettiği zemin araslndaki
boşluk hesaplanll,
3) Bu ölçü kapsamIna giren 5u deposu inşaatl iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanİ ile iske]enin isnat
ettiği zemin araslndaki boşluk hesaplanır.
4) DöŞeme ile birıikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş Ve kolonlar için ge.eklitaşlylcl iskele genişliği idarece tespit edilir,
Not:
1) iskele ve kaııpta ku]lanılan çelik boru Ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarınln (gusseler, kiriş, kolon,
perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarlnın ..) hacimıeriiskele boşluk hacminden düşülmez.
2) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlarü, perdeler Ve benzerj imalatln kallplarlnı, tutan, taşıyan
üÇgen Şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanlr, Üçgen yatay boyu kallp yüksekliğinjn yarlslndan fazla olamaz.
3) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği o,50 m'den az olan portafo Ve saçaklar Ve açıkllğl 1,50 m'den az
olan kapı pencere İentolan için iskele bedeliVerilmez,

Teknik Tarifi

4 oBet armn tae bl le I n k) k_ois lles lmkuru u ola n and n mye çi lp bina kalinde a nbeto beto rrnna e ele staü kiş cağ jçeriŞ peld
ko aonl VeI lmabenzeri atl I kaca ] kes lle5 ebed Ver]]maylIçln p
5 oze ka ]a l a k aat lm a) kaya( atl kaln lesiiske bu u a mnp yap inş az.Veya p jçjn fiyat uyg

eni§keled k na ma lzeme aitti

7 ,15.160,1003 8- o 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubuklarln kesilmesi,
bükülmesi Ve yerinğ konulması
o

Ton 0,857

15.550.1202 Lama Ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapıımasl Ve yerlne kg 61 777

120 888
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işin Adl: Diyarbaklr çüngüş ,,o".Ir=fi}Jrk',İİl**y' 
(iŞ Kalemleri)

Teknik Tarif]: Demir imalat yüzeyle.in
antipas sürülmesi,0,100 kg 1,kat, o,.1

5İklenici9enel 
gjderle.i ve kan dahi|

rhale

Makamı

in z|mpara ve telfırP ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kaı (her kat fark]l renkte)
00 k9 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasl, her türlü malzeme Ve zaiyatl, işçilik,
'l m'fiyatl

lş Grubu: Kaptaj odasl>Kaptaj Odası lmalatı sayfa 3 / 3

Teknik Tarifi: Çeşitıi çelik çubuk, lama Ve profil demirlerden yapllan her ç€şit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere Ve bahçe
parmaklıkıarı, çatlya çlkma, fosseptik ve benze.i yerlere yapııan merdivenler, lzga.a Ve benzeri aşlerin yapllmasü için demir perçin,
civata, kaynak Ve he. türlü ma lzeme ve zayiatl, iş yerinde yükleme, yatay Ve düşey taşlma, boşaltma, işçjlik, yüklenici genel
giderleri ve karı dahil, (boya bedelihariç) ,1 kg fiyatl
Ölçü: imalat Ve Varsa tespıt malzemesi ile birıikte boyanmadan ve montajdan önce tartllır
Not:Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutlarl üzerinden bütün plof]lle.in Ve düğüm noktaları levhalarlnln cetveldeki
ağlrliklanna nazaran tartl ağırllğınl tahkik edebilir, Bu tartü neticesinde: cetvellere nazalan % 7 ağırlık fazlasl da ödeme yapllll, %
7'den fazla ağlrllk dikkate allnmaz. Bu tartl netjcesinde bulunan ağlrllğln cetveldekinden az olması halinde yapllan imalatln idarece
kabul edilmeşi rtl tartl esas allnlr

10

a) Mobilyajarda boyanan yüzeyler ölçülür.
b) Kapü ve bolme|elde.
1) Telaro kasall olanlarda; slvadan slvaya ikü yüzü ölçülur.
2) Kasalı (pervazsüz) olanlarda; kasadan kasiya düşiy dıizlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanlan dehi| edili.,
3) Kasa ve pervazll olanlarda pervazdan pervaza ikiyizün ölçüsune k;sa dehiledalir.
4) Bütün ölÇülerde, girinti, Çlklntı ve cam boşlutlaı Oİçtye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alını..
c) cameken ve pencerelerde:

l)9,'l1il::_i"}::ll pencelelerde; pervaz d|şına peNazslz pencerelerde, sıva yüzünden s|va yüzüne olmak üzere düşeyouzlemoe!(l alanl öıÇülü.. Yalntz bir sahh hesaba allnlr, iki satlh boyanür. cam boşluğu çlkanlmaz, denizlik, kasa Ve kenal'larl
mevcut ise ayrlca ölçülerek, alana ilave edilir
2) Çi ft pence.elerde aynen öIçülür, ikipencere araslndaki ahşap kasa ayn ölçülür ve alan ilave edilir. Her iki penÇerenin iki yüzü
boya nlr, birer yüzü hesap edilir. cam boşluğu çıkarllmaz
d) Parmakllk Ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdekj izdüşüm alanl ölçülür. Boş|uk düşülmeze Kolon ı makasl ki kura ve benzeri demir imalatta an ler öl ülürlez

Teknik Tarifi: Boya nacak yüzeylerin zlmpa; kağldı Veya mozayjk silme taşı jIe düzeltilmesi, çapakların Ve fazıa grenli kisı rn annbertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürül mesi, üzerine 1.kahna o,180 kg , 2.katlna 0,120 kg isabet etmek üzere isteni]en renktesilikon esasll su bazıl boyanln flrça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme Ve zayjatl, işçilik, yüklenicjgene
Öıçı:l

lgiderleri
Projesi üzerinden boya yapllan yüzeyler öl

ve karı dahil, 'l mr fiyatl

çülür. Tüm boş]uklar düşülür
Not: 3 m'den k dıJvar ve tavanlaıda ca iskeleŞi Verjljr. slVa ni iske]e§iVarsa, a nca bo verilmez

iş
yapıımasl, ge.ektiğinde sulanmas|, temizlenm esi, yıkanmasl için gerekli her turlü ma lzeme Ve zayjatl, işçjlik, inşaat yerjndekiyükleme, yata y Ve düş9y taşlma, boşaltrna , yüklenici genel giderleri ve ka .l dahil, 1 m'fiyatıöl lan in alanl lo üzeainden hesa anlr

9,000
Teknik Tarifii 1 m! diş li kuma 250 kg çimento katı lmasl ile hazırlanan ha .ç|a ortalama 2 cm kalınıığlnda kaba sıva yapılmasl,uzenoe 1 m! mil kumuna 35o kg çimento ilavesiyıe hazlrlanan harçla ortalama 0,8 crn kaınllğında ince slVa yapllmasl, duVaryizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanla .da sulanması, her türlü maIzeme Ve zayiah, işçilik, çallşma sehpaıarı, inşaat yerindekikleme, yatay ve düşey taşıma, boşa ltrna, yüklenici genel oiderle ri Ve karı dahil, 1 m'fiyatı

slvanan bütün ler üzerinden ]anür

Teknik Tarifi Proje ve detay projesine 9öre, şap yapllacak yüzeyin temizlenmesi, ylkanmasl, 1 m! kuma 500 kg çimento ka t]larakelde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenm çıtalarıa yapllan anolara şaşırtmalı ortaıama 2,5 cm kallnllğında mala perdahh şap

a a

Cahit TEKDE
Çüngüş Şb.M

Mıry

No
lmalabn cinsı Mikta rlB İlm

Pursantaj

l%l
konulmasl

9 15.540,1102 Demir yüzeylere iki kat antipas, ıki kat sentetik boya yapllması 2,797

15.540.1304 likonrüt8 beto n s iVa Se ki a üze ree as ttaVeya a an kra sboy y yl uygul
eSas lI us lbazl ob lmaSa d l ce he 9,000

11 15.275,1101 l5
ce

k0/350 m daznto u baka Ve hnceçüs a sia I ımas drç yapI ( ş
he S Vas

12 15.250.1103 2.5 cm kallnllğlnda 5oo kg çimento dozlu şap yapılmaSl 6,250
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