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Özel Teknik Şartnamesi 

ÖZEL-CE01: Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş 
iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 

Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, 
(iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş 
ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik 
ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) 
malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük 
sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dış cephe iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak 
kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 
m² fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

İskelenin yapıldığı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve 
genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır. 

NOT:  

1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz 
konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez. 

2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını 
gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir 
kere verilir. 

3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 

4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez. 

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez. 

6)İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı 
denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına 
sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve 
bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi 
gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez. 

7)İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir. 

 

ÖZEL-CE02: Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak 
silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) 

Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve 
fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,600 
kg, 2.katına 0,500 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı grenli/tekstürlü boyanın 
yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri 
ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. 

NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, 
ayrıca boyaya verilmez. 
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ÖZEL-CE03: Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta silikon katkılı 
akrilik esaslı renkli kaplama yapılması 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m²'ye 0,150 kg 
gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m²'ye 4,000 kg isabet 
edecek şekilde 3,00 mm kalınlıkta istenen renkte silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama 
yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her 
türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik 
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. 

NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, 
ayrıca kaplamaya verilmez. 

ÖZEL-ÇA01: Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte 
(taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su 
yalıtım örtüsü serilmesi 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 10 cm kalınlıktaki taşyünü şiltenin çatı arasına 
döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara 
çıtalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en 
az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için 
takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve 
gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. 

NOT: Taşyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 

 

ÖZEL-ÇA02: Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması 

İdarece onanmış projesine göre; 18 mm kalınlıkta OSB/3 levhaların mevcut mertekler üzerine, 
aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu malzemei ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

Projesinden kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır. 

NOT:  

Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız OSB/3 kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır. 

 

ÖZEL-ÇA03: Asphalt shıngle malzeme ile çatı örtüsü yapılması 

Teknik Tarifi: Fiberglas donatılı, okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri çeşitli 
renklerde granüle mineral iie kaplanmış (asphalt shıngle) malzemenin tekniğine uygun olarak 
düzgün satıhlı ahşap zemin üzerine, saçak kenarındaki ilk sıranın altına boydan boya bitüm 
menşeli yapıştırıcı sürülmek, eğik dere ve özellik arzeden detaylarda yeterli bindirme 
bırakılmak ve yeterli miktarda yapıştırıcı kullanılmak" her levhaya 8 adet geniş başlı galvanizli 
çivi kullanılmak suretiyle döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, yüklenici karı ve genel 
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giderleri dahil, fiberglas donatılı, okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri çeşitli 
renklerde granüle mineral ile kaplanmış malzeme ile çatı örtüsü yapılmasının; 1 metrekare 
fiyatı: 

ÖLÇÜ:  

Projesinden kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır. 

ÖZEL-ÇA04: Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti 

PVC’den Ø100 mm çapında yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte yağmur oluğunun temin edilmesi etek 

çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, etek altına bir kat bitümlü karton konması, süzgeç 

konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü 

malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, müteahhit 

genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  

ÖLÇÜ: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. 

ÖZEL-ÇA05: Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini 
ve yerine tesbiti 

PVC’den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren 
dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının 
duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, 
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  

ÖLÇÜ: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür. 

ÖZEL-D01: Duvar profilleri ile 12.5 mm çift kat suya ve yan.day.alçı duvar 
lev.met.isk. giydirme duvar yapılması 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm´lik duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik 

dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana 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 dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla 

DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, 12,5 mm´lik suya ve yangına 

dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm’lik, ikinci katının 35 mm’lik (veya 38 mm’lik) borazan 

vidalarla TU28 ve TC60 profillerine 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 ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² 

fiyatı:  

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. 

NOT: 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez. 
 

ÖZEL-D02: Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama 
yapılması 

Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no: 

10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, 

tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. 
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ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür. 

 

ÖZEL-D03: Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı 
yarımat boya yapılması (iç cephe) 

Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen 

renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, 

işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. 

ÖZEL-D04: (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, 
her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 
3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 

kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, 

kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile 

yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve 

yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz 

aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz 

dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, 

işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel 

giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:  

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 

 

ÖZEL-D05: Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik 
boya yapılması (iç cephe) 

 

Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,075 kg sentetik astar uygulanır ve 

0,350 kg sentetik macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,075 kg sentetik astar üzerine, istenilen 

renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat sentetik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 

müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. 

NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca 

boyaya verilmez. 

 

ÖZEL-E01: Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı 
en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) 

Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal 

PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, 

işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi 

Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan 

ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en 

az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık 
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dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 

standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) 

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE 

uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA 

LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 

3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış 

olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun 

üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış 

değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder. 
 

ÖZEL-E02: Gömme topraklı priz 

TS-40'a uygun, en az 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontakları ve vidalı bağlantı uçları ve güvenlik 
hattına bağlanabilecek kontakları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli normal priz temini, kasası, her nevi 
ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı. 

ÖZEL-K01: Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla 
(mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması 

Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 

mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen 

iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki 

yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve 

zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine 

takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni 

aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil 

edilmez. 

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde 

ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca 

kasa bedeli ödenmez.) 

NOT:  

1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins 

kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. 

2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. 

ÖZEL-K02: Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine 
konulması 

Projesine göre dış kapılara, I. sınıf çamdan, temizi en az 50 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 25 

mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, 

gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve 

zayiatı, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 

(boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. 

NOT: Çıta ölçüye dâhil edilmez. 
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ÖZEL-K03: Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması 

Boyanacak yüzeylerdeki, varsa budakların yakılması, bozuk boyaların kazınması, zımpara ve fırça ile 

temizlenmesi, tozlardan arındırılması, 0,125 kg sentetik esaslı ahşap koruyucu astar uygulanması, 0,230 

kg sentetik boya macunu uygulanması, kuruduktan sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması 

0,120 kg sentetik astar boya bir kat uygulanması ve yüzey kurumasını tamamladıktan sonra, 0,220 kg iki 

kat sentetik boya istenilen renkte uygulanması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel 

giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

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 dâhil 

edilir. 

3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 

4) 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 pervaz dışına, pervazsız pencerelerde 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, alana ilâve 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. 

 

ÖZEL-K04: Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı 
yapılması ve yerine konulması 

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, 

mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik 

şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, 

kanat profilleri) elektrostatrik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal 

açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj 

malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava 

sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.)ile yerine 

takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve 

düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte 

tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve 

çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen 

mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri 

varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel 

gider ilave edilerek ödenir. 

2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı 

ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. 

Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece 

kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. 

NOT:  

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) 

et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, 

köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı 
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olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 

3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır. 

 

ÖZEL-K05: Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) 

DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI: Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 

(Ahşap, Metal, Plastik) 

 

ÖZEL-K06: Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) 

DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 

(Ahşap, Metal, Plastik) 

ÖZEL-K07: Lastik başlı tamponun yerine takılması 

DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 

(Ahşap, Metal, Plastik) 

ÖZEL-K08: Menteşenin yerine takılması 

DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 

(Ahşap, Metal, Plastik) 

ÖZEL-K09: WC Kapılarına Alüminyum Bant Yapılması 

Ahşap mamul kapı üzerine, kapı genişliğinde ve kapı kanadı alt kolundan itibaren 10 cm. Yükseklikte, U 

kesitli   3 mm kalınlıkta beyaz eloksallı düz alüminyum levhanın hazırlanması, kenarlarının pahlanması 

havşa başı açılarak kapıya vidayla monte edilmesi için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve 

edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel 

giderler dahil, 1 mt fiyatıdır. 

 

Ölçü: Kapı genişliği ölçülür 

ÖZEL-K10: Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine 
konulması 

Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve 

dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri 

malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, 

civata, her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) 

yapılması ve yerine konulması, 1 kg fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, 

ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. 

NOT:  

1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj 

yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 

2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve 
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benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 

3)Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir. 

4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri 

levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere 

nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde 

bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı 

esas alınır. 

ÖZEL-M01: Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması 

Projesine göre her çapta boru ile pencere ve bahçe duvarı parmaklıkları ve benzeri işler yapılması, 

parçaların kaynak ile eklenmesi yerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiat, atelye giderleri, işyerinde 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli 

hariç) 1 kg fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. 

NOT:  

Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları 

levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere 

nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde 

bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı 

esas alınır. 

 

 

ÖZEL-M02: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 

Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat 

farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile 

boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

a) Mobilyalarda 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 dâhil 

edilir. 

3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 

4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü 

buradan alınır. 

c) Camekân ve pencerelerde; 

1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; 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, alana ilâve edilir. 

2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her 

iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. 

d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. 

e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür. 
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ÖZEL-MOB01:80*80 Cm Oval Duş Teknesi İçin Duşakabin 6 Mm Temperli Camlı 

Duş teknelerinin duvara dayalı olmayan yüzeylerinin üzerine yapılmak kaydıyla 4 mm temperli camlı 

beyaz profilli ,profiller TSE EN 755-1 aliminyum elektrostatik beyaz toz boyalı olacak. Yükseklik duşa 

kabin için takriben 1,8 mt olacaktır. 

 

ÖZEL-MOB02: 3  cm  Kalınlığında  Mermer  Plaka  İle  Oval  Hilton Lavabo ve 
Tezgah Yapılması 

Proje ölçülerinde temin edilen mermerin atölyede kesilmesi, kenar pahlarının yapılmasından sonra, 

hilton tipi lavabonun üst ağız ölçüsüne uygun oval şekilde musluk aralıklarına bağlı olarak elipsin 

açılması, pahlanması, kenarlarının yuvarlatılması ve mevcut lavabonun mermer altına düzgünce açılan 

kanal içerisine yapıştırılması ve elde edilen tezgahın ambalajlanarak şantiyeye nakledilmesi, yerine 

montajı için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahi l m2 tezgah 

fiyatıdır. 

 

Ölçü: Süpürgelik ve alın mermeri hariç , tezgah eni ile boyu çarpılır. 

Notlar : 

K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalınlık (cm) 

K=(k1xk2)-1,  k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artıs katsayısı) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalınlık artıs 

katsayısı) 

Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı k1=1 dir. 

3x30xs.boy için,k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22 

K=(1x1,22)-1= 0,22 

2x30xs.boy için  

K=1 

04.416/A023 ..1,00x0,22+0,29x0,22= 0,28 m2 

ÖZEL-MOB03: Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve 
yerine konulması 

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, 

pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve 

benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli 

hariç) 1 kg fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. 

NOT:  

Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları 

levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere 

nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde 

bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı 

esas alınır. 
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ÖZEL-MOB04: Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi 
(5 mm kalınlığında) 

5 mm kalınlığında füme renkli aynanın yerine göre ölçüleri alınarak kenarlarına 2 cm bizute yapılması, 

işyerine nakli, montajının yapılması, her türlü malzeme ve zayiatın , işçilik , alet ve edevat giderleri, 

nakliye, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Yerine monte edilen aynanın yüzey alanı alınır. 

 

ÖZEL-MOB05: Temizi 2,8 cm kalınlıkta asgari 16 cm genişliğinde 1.sınıf çam 
kerestesi ile kadronlu ahşap döşeme yapılması 

Beton veya horosan harçlı döşeme üzerine projesine göre kadronlu ahşap döşeme yapılması için, II. sınıf  

çam keresteden (5x10) cm kadronların beton veya horosan harçlı döşemeye, beton çivileri ile tespiti, 

latalar üzerine  1. sınıf çam keresteden temizi 28 mm kalınlıkta asgari 16 cm ve eşit genişlikte, bir yüzeyi 

rendeli, lâmba zıvanalı tahtaların gizli olarak çivilenmesi, yüzeyin ek yerlerinde meydana gelecek 

çıkıntıların rendelenmesi,  ahşap döşemenin 2 kat kalın dişli zımpara, 1 kat ince dişli zımpara yapılarak  

cilaya hazır hale getirimesi  işi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı,  işçilik, iş yerinde yükleme, 

yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 

ÖLÇÜ: Proje üzerinden ahşap döşenen yüzey alanı hesaplanır. NOT  : Süpürgelik varsa kendi pozundan 

ayrıca ödenir. 

 

ÖZEL-MOB06: Ahşap lambiri yapılması 

Kontrollük tarafından verilen detaya göre, şekil ve ebatlarına uygun olarak, 1.sınıf çam kereste-den 

duvara konacak ankraj takozlarına yatay doğrultuda 30 cm. ara ile 5-3 cm.lik latalardan teşk-il edilecek 

karkas üzerine 1.sınıf çam kerestesinden çok az budaksız, çatlaksız ve burgacı bulun-mayan çıralı 

çamdan dışı temiz ve düzgün olarak lamba ve zıvanaları açılmış ve rendelenmiş, kornişli lambri 

yapılmasında, her türlü malzeme ve işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 

müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli:  

ÖLÇÜ: Yapılan yüzey alttan korniş üstüne kadar olan kısmın düşey düzlemdeki izdüşümü alanı m2 

cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. 

ÖZEL-MOB07: Ahşap kürsü yapılması 

Tip projesine göre l. sınıf çam keresteden, çatlaksız çok az, düşmeyen budaksız ve burgaçsız çıralı 

çamdan iç ve dış yüzeyler temiz, rendelenmiş ve zımparası yapıldıktan sonra yerine monte edilmesinde, 

kereste, çivi, vida, tutkal ve her türlü işçilik ile nakliye dahil yapılan kürsünün, beher adet bedeli: 

ÖLÇÜ: Adet üzerinden hesaplanır.NOT   : Üzerine cila veya bezir sürüldüğünde bedeli ilgili pozundan 

ödenir.(Yağlı boya ile boyanmayacaktır.) 

 

ÖZEL-MOB08: II. Kalite norm olmayan çam kereste ile geçici ahşap 
karkası/takviye karkası yapılması 

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak 

kaydıyla  2. kalite norm olmayan çam keresteden yapılacak geçici ahşap karkası/takviye karkası imalat  

için gerekli her türlü malzeme, kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayiat, işçilik, iş yerindeki yükleme, 

yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 kereste bedeli: 

ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli 

ödenir.NOT  : Çıkan malzeme yükleniciye aittir. 
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ÖZEL-P01: Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc 
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) 
 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve 

aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC 

den mamul ana profil( Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 

2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve 

ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye 

profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye 

profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu 

profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den 

fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti 

yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac 

kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair 

imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit 

pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun 

olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve 

kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun 

olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi 

(doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) ) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit 

edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik 

doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak 

suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti 

yapılacaktır. 

(Kargir aksama montaj 3 şekilde olabilir. 

a)Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, 

doğrama yerine yerleştirildikten sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargir 

aksama monte edilir.  

b)Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir 

aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik dubel yerleştirilir ve 

sıkılır. 

c)Çelik montaj vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir 

aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik montaj vidaları 

yerleştirilir ve sıkılır.  

Kör kasaya montaj 2 şekilde olabilir.  

a) Sac vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da 

geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac vidaları yerleştirilir ve sıkılır.  

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden 

takılır. Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parçası, birinci parça ile 

kilitlenecek şekilde yerine yerleştirilir.)  

Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak 

contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve 

kârı dâhil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

1)Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, 

tespit vidaları veya kilit profilleri, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır. 

2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı 

ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. 

Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece 

kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. 

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile 
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bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir. 

NOT:  

1)Madeni aksamın yerine takılması bedeli doğrama fiyatlarına dâhildir. 

2)Plastik doğrama aksesuarı (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot 

menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, 

kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez. Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa 

yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı ilave edilerek ödenir. 

3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en 

az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile 

ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir. 

- İmalatçının adı veya ticari markası, 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde), 

- Et kalınlığı sınıfı, 

- İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.) 

 

ÖZEL-P02: Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm 
ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması 

DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 

(Ahşap, Metal, Plastik) 

 

ÖZEL-P03: Mandalın yerine takılması (ispanyolet kolu ve damak) sarı pirinç 
montevet vidası 

DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 

(Ahşap, Metal, Plastik) 

ÖZEL-P04: Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması 

DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 

(Ahşap, Metal, Plastik) 

 

ÖZEL-S01: 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli,  her türlü renk, desen ve 
yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

 

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 

kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, 

kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile 

yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, 

I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları 

bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma 

dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin 

temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve 

düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:  

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 
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ÖZEL-S02:30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve 
yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 

kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, 

kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile 

yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, 

I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları 

bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma 

dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin 

temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve 

düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 

Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 

ÖZEL-S03:Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması 

Projesine göre; I. sınıf çam keresteden 10-12 cm genişliğinde, temizi 25 mm kalınlığında, bir yüzü ve iki 

kenarı rendeli, bir kenarı kornişli, tahtanın, metrede en az iki adet duvara yerleştirilmiş takoza tespiti için 

her türlü malzeme ve zayiatı, rendeleme ve korniş çekilmesi, takoz konması ve yerine tespiti dâhil, 

işçilik, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m 

fiyatı: 

Ölçü : Yapılan süpürgelik ekseninden ölçülerek uzunluk hesap edilir. 

ÖZEL-T01:Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) 

Onaylanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik askı 

takımları ile istenen aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya altına taşyünü 

asma tavan levhalarının yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için 

yerler açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile duvarların birleştiği yerlerde istenilen renk ve 

malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma tavanın teşkili, her türlü malzeme ve zayiatı, atelye 

masrafları, işçilik , alet ve edevat  giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 

müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. 

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0.25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri 

boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez. 

ÖZEL-T02:12.5 mm tek kat suya ve yangına day.alçı duvar levh. ile çift isk.askı 
sist. asma tavan yapılması 

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 ana 

taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin 

sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin 

sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, 

tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve 

böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 

profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5 

mm´lik suya ve yangına 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 
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düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :  

Ölçü : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.  

Not : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez. 

ÖZEL-T03:100 mm eninde 0.70 mm kalınlığında min. polyester esaslı rulo 
boyama sistemiyle boyanmış delikli aliminyum lameller ile 20 mikron derz 
çıtası ile asma tavan yapılması 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 20 mm derzli, min 0,50 mm kalınlığında boyalı galvanizli 

sacdan mamul taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı 

takımlarının en fazla 120 cm aralıklarla çelik dubeller vasıtasıyla tavana asılması ve çevre duvarlara 0,50 

mm kalınlığında boyalı galvaniz sacdan mamul duvar dibi U profilinin istenilen kottaki düzeyde teraziye 

alınarak, vida ve dubel vasıtasıyla duvara tespit edilmesi, 0,70 mm kalınlığında görünen yüzü 100 mm 

genişliğinde iki kenarı bükülmüş min 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış 

deliksiz alüminyum levhalardan oluşan lamellerin 20 mm derz boşluğu bırakılması, elektrik armatürleri 

veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili, her türlü malzeme ve 

zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve 

kârı dâhil, 1 m2fiyatı : 

Ölçü : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 

2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez. 

ÖZEL-TES01:Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm 0,230 
kg/m kompozit pp-rc borular 

(TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, 

yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test 

edildiğinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta 

katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, 

projesine uygun olarak kesilmesi,fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 

°C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj 

malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. 

ÖZEL-TES02:Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme 
veya yapıştırma muflu) 

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak 

yerine montajı 

ÖZEL-TES03:Takriben 45x60 cm tezgah altı veya tezgah üstü oval  sırlı seramik 
ekstra sınıf lavabolar 

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve 

vidası ile birlikte, birlikte işyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması 

durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.  

Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak 

piyasaya arz edilmiş 

ÖZEL-TES04:Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti 

Beyaz renkte sırlı seramikten duvara asma tip, ekstra sınıf asma klozet (TS EN 997+A1 ' e uygun ) ,sert 

plastikten veya droplast oturma yeri ve kapağı ; TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarına uygun 
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hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine TS  15 EN 1213'e uygun klasik veya 

seramik  salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahil; gömme olarak duvar içine monte edilen 

plastik ve paslanmaz çelik aksamlı  rezervuar TS EN 14055+A1   ,TS EN 10088-1 'e   uygun ; montaj 

elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı.ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği' ne  

uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. 

ÖZEL-TES05:Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı 

Takribi 35*35*55 cm ölçülerinde; arkadan veya üstten 32 mm yıkama delikli; kendinden sifonlu (koku 

fermeturlu) ve 50 mm pis su çıkışlı; gagalı; beyaz renkte sırlı seramikten TS EN 13407 'ye uygun ve 

kalite belgeli pisuvar; duvara kadar uzatma parçası ve rozeti; pisuvar yıkama musluğu; borusu ve rozeti; 

montaj seti ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Pisuvarlar 305/2011/AB Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır) 

ÖZEL-TES06:Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra 

Damarsız, temiz cilalanmış beyaz mermerden ve mozaikten bölmesi; bölmeye  uygun;alttan taşıyan, 

arkadan ve üstten tutan, en az 10 cm. duvara  girecek şekilde ankre edilebilen ucu 90º  kıvrılmış 5x40 

mm. kesitli lama üzerine monte edilen pirinçten kromajlı her biri 4'er vidalı konsolları pirinçten kromajlı 

tespit vidaları ve takozları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.  

Not:Renkli fayans camlaşmış çini  kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj 

bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır 

ÖZEL-TES07:Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;kalite belgeli 

Duş tekneleri ve küvetlerde kullanılmak üzere, alüminyum duş borusu, kromajlı  boru tespit kelepçesi. 

özel dubelleri, vidası ve duş baş süzgeçli TS EN 200'e uygun pirinçten kromajlı banyo bataryası ve 

plastik esaslı (Acetal copolymerden) komple baş ve el duşlu ankastre banyo takımının yerinde temini, 

yerine montajı 

ÖZEL-TES08:Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf 

BFT.071-000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı 

(acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 'e uygun 

belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, 

pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen  en 

az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı  32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı 

adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dahil 

değildir.) 

ÖZEL-TES09:Paslanmaz çelik kağıtlık 

Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte 

işyerinde temini ve yerine montajı. 

ÖZEL-TES10:Paslanmaz çelik havluluk 

Paslanmaz çelik sacdan havluluğun kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte 

işyerinde temini ve yerine montajı. 
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ÖZEL-TES11:Paslanmaz çelik fırça takımı 

Paslanmaz çelik sacdan fırça takımının kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte 

işyerinde temini ve yerine montajı. 

ÖZEL-TES12:Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 
çıkışlı 

Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine 

montajı. 

ÖZEL-TES13:Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) 

Tek veya çift su girişi olan, filtreli ara musluktan akış miktarını ayarlayabilen, gerekli enerjiyi  pil 

kutusundan yada adaptörden  temin eden, 60-120 saniye su akışına müsaade edilen, ara musluklar, U 

borulu lavabo sifonu ile birlikte fotoselli lavabo batarya ve tesisatının iş yerinde temini, montajı ve işler 

halde teslimi. 

ÖZEL-TES14:Sırlı seramikten duş teknesi takriben 80x80x5 cm (ekstra kalite) 

Sırlı seramikten duş tekneleri tekneler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE 

uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. 

Zemine gömülü, kalite belgeli, beyaz renkte teknesi, süzgeçli 32 mm lik pirinçten kromajlı, boşaltma 

ağızlı, özel sifonu ile birlikte işyerinde temini yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramik kullanılması 

durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 

ÖZEL-TES15:Otel tipi saç kurutma makinesi 

En az 1400 W 2 Kademeli Spiral Kablolu duvara monte otel tipi Saç Kurutma makinesinin iş yerinde 

temini, montajı ve işler halde teslimi. 

ÖZEL-TES16:Kat Elektrik Panoları Yenilenmesi 

1- İş bu teknik şartname  aşağıda açık adresi yazılı EĞİTİM-SEN genel merkez binasının elektrik ve 

aydınlatma sistemindeki yenileme ve tadilat işlerini kapsamaktadır. 

2- Bina garajındaki eski tip florosan armatürler sökülecek bunların yerine 40-54 Watt led bant 

armatür montajı yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir. 

3- Bina içerisinde muhtelif yerlerde mevcut 60*60 asma tavan sistemlerindeki aydınlatma 

armatürleri sökülerek bunların yerine uygun ölçülerde Led armatürlerin montajı yapılıp çalışır durumda 

teslim edilecektir. 

4- Mevcut 14 adet kat dağıtım panoları içerisindeki kaçak akım koruma roleleri, grup sigortalar, 

“W” ve “K” otomatlar ile birlikte yenilenip çalışır durumda teslim edilecektir. Bunlara ek olarak, kablo 

tesisatı ile birlikte aynı özelliklerde 1 adet kat dağıtım panosu daha yapılacaktır. 

5- Bina kompanzasyon panosu içeriği (pano hariç) evrensel ve ulusal standartlara uygun olarak 

maksimum tasarruf sağlayacak biçimde yenilenip çalışır durumda teslim edilecektir. 

6- Yapılan imalatın tamamı malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. 
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ÖZEL-TES17:TV yayın hattı çekilmesi-Uydu anteni, Switch konulması 

1. ANTEN ve LNB  

 

1.1. 

Uydu çanak antenlerinin çapı: Merkezi sistem uygulamasında en az 120 cm çapında antenler 

kullanılacaktır.  

1.2. 

Kullanılacak çanak antenler en az 70 km/h kuvvetindeki rüzgarda çalışabilecek ve en az 120 km/h 

kuvvetindeki rüzgara dayanabilecek özellikte olacaktır. 

 1.3.  

Kullanılacak uydu çanak antenler üretici firma tarafından en az iki yıl garantiye sahip  olacak ayrıca en 

az dört yıl paslanmazlık garantisi sağlanacaktır. 

1.4.  

Uydu çanak anten montajının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın veya yerel yönetimlerin ilgili 

yönetmeliklerine uygun yerlere yapılması gereklidir.  Montajın yeterli sağlamlıkta olması için, anten 

montaj ayakları en az 1,5 mm et kalınlığında olacak, en az 4 noktadan sabitlenecektir. Anten 

kurulumunda bağlantı elemanları (vida, pul, somun v.s.) ve anten montaj ayakları paslanmaz olacaktır. 

1.5.  

Uydu çanak anten üzerindeki LNB çıkışında kullanılacak kablo ve bağlantı elemanları ve montaj 

uygulama tekniği dış ortam şartlarına uygun olacaktır. Dış alanda kalan tüm bağlantı noktalarında su 

geçirmezlik sağlayan ısı ile daralan bant veya muadil bir uygulama ile tam sızdırmazlık sağlanacaktır. 

1.6.  

LNB türü ve özellikleri : 

Universal Quattro LNB  

Giriş Frekansı 

:10,7 GHz - 12,75 GHz 

Çıkış Frekansı 

: 950 MHz-2150 MHz 

Kazanç 

: > 50 dB 

Karakteristik Gürültü 

: < 0,5 dB 

İzolasyon 

: > 30 dB 

1.7.  

Merkezi Yayın Sisteminde lisanslı platform hizmetlerinin verilmesi halinde, sistem, malzeme ve teknik 

değerlerde, ilgili lisanslı platform özel teknik şartlarının sağlanması gerekmektedir. Lisanslı platform 

teknik şartları “Merkezi Yayın Sistemi” standartlarının belirlenmiş şartlarının altında olamaz ve  

“Merkezi Yayın Sistemi” standartlarını koruyacak önlem ve uygulamalar ile sağlanabilir.  

 

2. MULTISWITCH ÖZELLİKLERİ 

2.1. Multisiwch ürünü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 

1. 1 adet 48 ve 1 adet 24 abone kapasiteli olmak üzere iki adet toplam 72 abone kapasiteli kaskatlı 

multisiwch kullanılacaktır. 

2. Kullanılan multiswichler aynı üreticinin birbirine entegre olmaya uygun modelleri olmalıdır.  

3. Multiswichlerin Güç Kaynağı harici olacaktır 

2. Multiswitchler üzerinde topraklama terminali olacaktır. 

3.Güç Kaynağı gerilimi asgari 13V – 18V arası (projeye bağlı olmak şartı ile) güç kaynağının akım 

değeri; 

 

Tek uydu için asgari 1 Amper 

İki ve üç uydu için asgari 1,5 Amper 

Dört uydu için asgari 2 Amper olacaktır 
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. 

4.Multiswitch uygulamalarında binaların topraklama hatlarına bağlanacaktır. 

5.Multiswitch giriş konnektörlerinde merkezler arası uzaklığı en az 15 mm olacaktır. 

6.Yan ayakların yüksekliği asgari 6 mm olacaktır. 

7.Abone hat bağlantısı kontrolu için üzerinde led gösterge bulunacaktır 

8.Multisiwich en az 72 abone kapasiteli olup sonradan abone arttırımına uygun olmalıdır 

9.Multisiwich bulunduğu mekanda sac ya da polyester kilitli kutu içerisinde muhafazalı olacaktır. 

 

3. KABLO VE PASİF DAĞITIM MALZEMELERİ :  

3.1.  

Koaksiyel Kablolar : RG6/U6 

3.1.1. 

Dağıtımda kullanılacak -75 Ohm- koaksiyel kablolar; kullanım yerlerine (ana hat, kolon ve bina içi) ve 

kullanılacak ortam özelliklerine göre (dış alan, yeraltı, bina içi vb.) uygun yapıda olacaktır. Orta iletkeni 

100% Bakır, trishield özellikte olacak, dış alan kullanımında su geçirmez PE kablo kullanılacaktır. 

3.1.2. 

Koaksiyel kablolar; ilgili olduğu, “CENELEC EN 50117” uluslararası ya da TSE standartlarına uyumlu 

olacaktır.  

3.2. 

Koaksiyesl kablo uçlarının  swich sonlandırmaları “F” konnektörler ile yapılacaktır. Uzatma ve ek 

yapılması zorunlu olan yerlerde “ Fara”konnektörleri kullanılacaktır.  

3.3. 

Abone daire bağlantıları için sıva altı kasalı çerçeveli “F priz” kullanılacaktır. 

 

 

4.KABLO TESİSATI 

4.1  

Merkezi sistem antenlerinden santrale inen kablolar dış mekan şartlarına karşı korunaklı ve doğal 

şartlardan etkilenmeyecek şekilde sabitlenmiş olacaktır  

4.2 

Abone kabloları hol ve koridorlarda uygun kablo tavası döşenecek kablolara tavalara sabitlenecektir. 

4.3.  

Abone kabloları tavadan odaya girdiği yerden itibaren 16 lık 10 atü tesisat borusu içerisinde sıva altı 

olarak döşenecektir. 

4.4 

Yapılacak imalata Tesisatın tava döşeme ve kırım işçiliği dahil olacaktır. 

ÖZEL-TES18:Data hattı çekilmesi 

1- GENEL HUSUSLAR 

1.1. Iş bu Teknik şartname aşağıda açık adresi yazılı eğitim sen Genel Merkezi Yapısal kablolama 

işine ait teknik esasları belirler. Teknik şartname bir bütündür ve şartnamede istenilen ürünler için 

istekliler işin tamamına tteklif vereceklerdir. 

2-KABLOLA ÖZELLİKLERİ 

2.1. Kablolama sistemi, bu şartnamede belirtilen hususlar yanında uluslararası ISO/IEC 11801, 

EIA/TIA 568, CENELEC EN50173 standartlarına uygun tesis edilecektir. 

2.2. Yeni yapılacak bakırkablolam asistemi, Cat6 standardında UTP (Unshielded Twisted Pair) kablo 

ve malzemeleri ile gerçekleştirilecektir.  

2.3. Bakırkablolama hiyerarşik yıldız yapıda tesis edilecektir. 

2.4. Kablolama sisteminde kullanılan tüm kablolar aynı üreticiye ait aynı aynı renk ve kesitte olacak 

farklı kablo kullanılmayacaktır 

2.5. Kablolama sisteminde kullanılan tüm kablolar % 100 bakır olacak alaşım kablo Kabul 

edilmeyecektir.  
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2.6. Kurulacakolan UTP kablolamaa ltyapısı ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 standartlarında belirtilen 4 

çiftli 100 Ohm Category performans değerlerine sahip olmalıdır. 

2.7. Kullanılacak kablo içersinde sarmal çiftler arasındak isinyal etkileşimini en azaindirmek 

amacıyla ve sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bir separator veya isolator geçmelidir. 

2.8. Kabloiletkeniçıplakvekatıbakırolmalıdır. 

Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsündeolmalıdır. 

2.9. Kabloda 4 adetsarmalçiftolmalıdır. 

2.10. Yalıtkanrenkleri 

- Birinci çift için Beyaz/Mavi x Mavi 

- İkinci çift için Beyaz/Turuncu x Turuncu 

- Üçüncü çift için Beyaz/Yeşil x Yeşil 

- Dördüncü çift için Beyaz/Kahve x Kahveolmalıdır. 

2.11. Kablo cabinet  uç tarafında CAT 6 standardında RJ45 tip papuçlarla sonlandırılmalıdır.  

2.12. Tüm kablo sonlandırmaları evrensel standartlara uygun yapılacak, abone tarafı uç sonlandırmalar  

data prizlerine sabitlenmiş keystone jacklarda yapılacaktır. 

2.13. Kablosuz ağ cihazıile data prizi arasındaki bağlantı uygun nitelikte üretici tarafından sonlandırılmış 

patch cord ilesağlanmalıdır. 

 

3- PRİZLER 

3.1. Prizler ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 spesifikasyonlarına uygun olacak ve aşağıdaki performans 

değerlerini sağlayacaktır..  

3.2. Data prizleri RJ-45 tipindeolacak, T568A ve T568B 

bağlantıtiplerininikisinibirdendestekleyecektir. 

3.3. Keystone jackların sonlanması punch down tool ileyapılacaktır. 

3.4. Prizjackları, fabrikasyon prize montajlanmışolacaktır.  

3.5. Prizleraşağıdakiiletimözelliklerinesahipolacaktır: 

 

- DC Resistance:  0.3 ohms 

- Interface Resistance: 20 milliohms 

- Initial Contact Resistance: 2.5 milliohms 

- Insulation Resistance: >100 Mega-ohms 

- Attenuation  @ 100 MHz 0.2 dB,  @ 250 MHz 0.32 dB 

- NEXT  @ 100 MHz 54 dB,  @250 MHz 46 dB 

- PS NEXT  @ 100 MHz 50 dB,  @ 250 MHz 42.0 dB 

- FEXT  @ 100 MHz 43.1dB,  @ 250 MHz 35.15 dB 

- PS FEXT  @ 100 MHz 40.1 dB,  @ 250 MHz 32.17 dB 

- Return Loss  @ 100 MHz 18.99 dB,  @ 250 MHz 16.05 dB 

4- CAT6 PATCH CORDLAR 

4.1. Patch cordlar ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Cat6 spesifikasyonlarınauygunolacaktır. 

4.2. Patch cordlarınyukarıdakistandardauygunluğunugösteren ETL sertifikasıolmalıdır. 

4.3. Patch cord kablosununiletkeniesnek, 24AWG kalınlığındaolmalıdır. 

4.4. Patch cordlarfabrikasyonsonlandırılmışolmalıdır. 

4.5. Patch cord kabloları LS0H olmalıdır. 

4.6. Patch cordlaraşağıdakiteknikspektleresahipolacaktır: 

a. Dışçap: 5.7 mm (nom) 

b. Dayanıklılık: 750 döngü. 

c. Kontakdirenci: 20mOhm max. 

d. Dengesizlikdirenci: %2 

e. DielektrikKuvvet: 1000 Volt/ 1 dakika min. 

f. İzolasyonDirenci: 500 MOhm min. @ 500 Vdc 

 

5- DAĞITIM ANAHTARI (SWİTCH 48 PORT) 

5.1. En az 48 adet 10/100/1000 ethernet portu olmalıdır. Aynı anda 48 port aktif olarak 
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çalışabilmelidir.  

5.2. GBIC/SFP’ler Hot-Swappable olmalı cihaz çalışırken sökülüp takılabilmeli, bu işlem anahtarın 

çalışmasını etkilememeli. 

5.3. 10/100/1000BaseT portlar otomatik olarak MDIX ayarlamasını yapabilmelidir.  

5.4. MAC adres desteği olmalıdır. 

5.5 Data iletim kapasitesi en az 77 Mpps olmalıdır 

5.6. Anahtarlama kapasitesi en az 120 Gbps olmalıdır. 

5.7. Latency (gecikme) degeri 2.7 mikrosaniyenin altında olmalıdır. 

5.8. IEEE 802.3ad link aggregation (LACP) özelliği ile 8 porta kadar destekleyen bağlantı noktası 

(Trunk) oluşturulabilmelidir. Teklif edilen anahtar üzerinde en az 24 adet bağlantı noktası 

oluşturulabilmelidir. 

5.9. MAC bazlı ve WEB bazlı kimlik kontrolünü desteklemelidir. 

5.10. Aynı port üzerinde aynı anda 802.1x ve MAC veya WEB bazlı kimlik kontrolü desteği olmalıdır. 

Cihaz IPv6 host özelliğini desteklemeli ve bu sayede IPv6 protokolüyle yönetilmesi mümkün olmalıdır. 

5.11. 19 inch rack üzerine monte edilebilmelidir.  

5.12. Cihaz 200-240V voltaj seviyesinde çalışabilmelidir. Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte teklif 

verilmelidir. 

 

6-KURULUM  

6.1. Malzemelerin montajı için gerekli bütün alet ve cihazlar yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

İhaleye teklif verenler, işin devamı süresinde sistemin standartlara uygun olarak, birinci sınıf işçilikle 

zamanında yapılmasın ısağlamak için gerekli teknik personeli istihdamedecektir.  

6.2. Kablolama koridor ve hollerde kablo tavaları  içerisinden. Odalarda ise  prizlere kadar 18 lik 10 

atü tesisat borusu içerisinde sıva altı olarak imal edileektir. 

6.3. Firmalar ihale tarihinden once genel merkezimizi ziyaret ederek yerinde keşiflerini 

yapabileceklerdir. Sendikamız bu konuda firmalara yardımcı olacaktır. 

6.4.Teklif edilen ürünlerin tamamı “yeni ve kullanılmamış” olacaktır. 

6.5. İdare, kurulum aşamasında firma personelinin çalışmalarına refakat edecektir. 

6.6 İdare, zorunlu şartlar oluşmas ıdurumunda, cihazların kuruluş yerlerini değiştirme hakkına 

sahiptir. 

6.7. Firma taahhüt ettiği işlerin kalite kontrolünü yapmalı, görülen eksiklik veaksaklıkları zamanında 

gidermelidir. 

6.8. Firma, İdare’nin yer tesliminden sonar sistemin montajını yaparak, kendisinden beklenilen 

tümfonksiyonları yerine getirecek şekilde ve çalışırvaziyette idare’ye teslim edecektir. 

6.9. Satınalınacak sistemin tüm çevre birimleri ile birlikte montajı ve kabloların çekimi firmaya ait 

olacaktır. 

6.10 Yüklenici firma geçici ve ya sürekl iolarak bozduğu ya da zarar verdiği her türlü aksam ıeskisine 

sadık ve aynı özellikte tekrar yapmak ve ya demonte etmekle mükelleftir. 

6.11.Firma işin yapımından bitimine kadar can ve mal emniyetiyle ilgili her türlü tedbiri almakla 

mükelleftir. 

6.12.İşin başlangıcından bitimine kadar teknik şartnamede zikredilmese bile her türlü montaj malzemesi, 

yardımcı malzeme ve cihaz firma tarafından temin edilecektir.  

6.13.Cihazların yerlerine montajı sırasında bina yapısına zarar verilmeden montaj gerçekleştirilecektir. 

Monta jsırasında İdare mallarında meydana gelen zararlar, bozulmalar olur ise firmaca ücretsiz olarak 

düzeltilecektir. 

6.14. Cihazların montajı için gerekli montaj malzemeleri ve aletler firmaca sağlanacaktır. 

6.15. Montaj sırasında zorunlu hallerde, teknik şartnamenin amacına ve yine teknik şartnamede belirtilen 

teknik değerlere bağlı kalmak şart ıile idarenin onayı alınmak suretiyle asgari değişikliğe müsaade 

edilebilecektir. 

6.16 Montaj ve sistemin ilk ayarları hakkında İdarenin teknik personeli bilgilendirilecek, İdare gerek 

duyarsa montaj sırasında teknik personel görevlendirecektir. İdare dilediği takdirde montaj sürecinin 

tamamını veya belirli bir bölümünü kontrole decektir.  
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7-GARANTİ 

7.1. Garantisüresi, şartnamede yer alan ürünlerin tanımında ayrıca belirtilmediği takdirde 2 (iki) yıldır 

ve Kabul tutanağının makamca onaylanmasını müteakip başlar. 

7.2. Garanti, teklif edilen her türlü cihaz ve aksesuarları, yedek malzemeleri; tasarım, hatalı malzeme 

ve kötü işçiliği kapsayacak şekilde enaz 2 (iki)yıl olacaktır. 

7.3. Teklif edilen ürünlerin Garanti süresi sonrasında 10 yıl süre ile üretici tarafından yedek parçaları 

bulundurmalıdır. Bu sure içerisinde idare, üreticiden ücretli parça değişimi talep edebilir. 

ÖZEL-TES19:Kalorifer boruları yenilenmesi 

Dikişli Çelik Borular:"Vidalı TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33)TSE'ye uygun, çelik boruların 

işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen 

(sülyen, grafit vb. malzeme ve işçilik, fitings ve tespit malzemeleri dahil), imalat sırasında döşemede ve 

duvarda meydana gelecek bozuklukların düzelitimesi, boşlukların  kapatılması 

ÖZEL-TES20: Sıvı Sabun Makinası Takılması 

 

Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli miktarda sıvı 

sabun akıtan, emme basma sistemi ile çalışan, paslanmaz çelik gövdeli, takriben 400 gr. sıvı sabun alan 

plastik sıvı sabun şişeli, duvara dubel ve vida ile montajı yapılabilen sıvı sabun makinasının işyerine 

temini ve montajı ile işler halde teslimi 

ÖZEL-Y01:Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere 
doğramasının sökülmesi 

PVC ve alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan 

malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç 

giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve 

pencere doğraması sökülmesinin 1 m2 fiyatı: 

ÖZEL-Y02:Alüminyum ve PVC İmalatın Sökülmesi 

Alüminyum ve PVC’den imal edilmiş her çeşit kapı, pencere, camekan, korkuluk v.b. doğramanın 

sökülmesi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile 

sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m²  fiyatıdır. 

ÖZEL-Y03:Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması 

Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, 

yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve 

kârı dâhil, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı: 

ÖZEL-Y04:Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi. 

Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi, taşların plaklardan ayrılması, yol 

kenarına istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç 

giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesinin 

1 m² fiyatı: 
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ÖZEL-Y05:Seramik Kaplama Sökülmesi 

Seramik döşeme kaplaması sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, 

araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Seramik döşeme kaplaması sökülmesinin 

1 m² fiyatı: 

ÖZEL-Y06:Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan 
sökülmesi  

Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, 

inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit 

genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesinin 

1 m² fiyatı: 

ÖZEL-Y07:Ahşap Kapı Sökülmesi 

Her cins ahşap lambri  v.b. duvar kaplamasının sökülmesi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler 

dahil 1 m²  fiyatıdır. 

ÖZEL-Y08:PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi  

PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, 

araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesinin 

1 m² fiyatı: 

ÖZEL-Y09:Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi  

Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve 

kârı dâhil, çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesinin 1 m² fiyatı: 

ÖZEL-Y10:Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü 
sökülmesi  

Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, 

inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit 

genel giderleri ve kârı dâhil, galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesinin 

1 m² fiyatı: 

ÖZEL-Y11:Asma tavan sökülmesi 

Mevcut alüminyum, taşyünü, alçıpan, alüminyum perfore, metal, ahşap v.b. asma tavan ve ankraj 

elemanlarının sökülmesi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç 

giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m²  fiyatıdır. 

ÖZEL-Y12:İdare malı demir imalatın sökülmesi 

Demir kapı, pencere, korkuluk, parmaklık, saç kapı kasası, kalorifer kazanı, demir konstrüksiyon v.s. 

gibi imalatların sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve 

gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg  fiyatıdır. 
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ÖZEL-Y13:Her türlü dış sıva sökülmesi. 

Her türlü dış sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay 

ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı 

dâhil, her türlü dış sıva sökülmesinin 1 m² fiyatı: 

NOT : 1) Sökülen yere dış sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir. 

2) Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz. 

ÖZEL-Y14:Duşakabin sökülmesi 

Mevcut duşakabinlerin sökülmesi; inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, 

araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adet  

fiyatıdır. 

ÖZEL-Y15:Klozet sökülmesi 

Mevcut klozetlerin sökülmesi; inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç 

ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adet  fiyatıdır. 

ÖZEL-Y16:Vitrifiye sökülmesi 

Mevcut vitrifiyelerin sökülmesi; inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç 

ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adet  fiyatıdır. 

ÖZEL-Z01:30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli,  her türlü renk, desen ve 
yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 

kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, 

kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile 

yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, 

I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları 

bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma 

dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin 

temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve 

düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 

Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 

ÖZEL-Z02:30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve 
yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri 

kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, 

kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile 

yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, 

I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları 

bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma 

dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin 

temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve 
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düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 

Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 

ÖZEL-Z03:Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 

Onaylanmış detay projesine uygun, lamine parke döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm 

kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine lamba zıvanalı lamine yer kaplamasının tekniğine 

uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey 

taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri 

ve karı dahil 1 m² fiyatı 

 

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme 

yapılmaz. 

ÖZEL-Z05:Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması 
(taze betonda) 

Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri yüzey 

sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m2 sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile 

tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 1,5 

kg/m2 sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah 

makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek 

bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra,akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 

0,200 kg/m2 sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve 

zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler 

dahil, 1 m2 fiyatı: 

ÖLÇÜ:Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır. 

NOT:Yüzey sertleştirci uygulamalarında  birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 

2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 1/3' ü uygulanmalıdır. 

ÖZEL-Z06:2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması 

Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 400 kg 

çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı 

ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, 

yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 

taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 

 

ÖLÇÜ : Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. 

ÖZEL-Z07:Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır 
yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri 

yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde 

yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün 

teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması 

ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile 

aynı doğrultuda uygulanması, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli 

yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya 

dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, 

işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma 
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sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. 

ÖZEL-Z08:Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla 
basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton 
dökülmesi (beton nakli dahil) 

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli 

kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu 

bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek 

kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet 

yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip 

periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş 

granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 

sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite 

kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası 

ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış 

tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve 

gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve 

laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton 

bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya 

satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton 

tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve 

diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel 

giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 olan gri renkte, normal hazır 

betonun 1 m³fiyatı: 

 

ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

 

NOT: 

1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere 

sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen 

belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste 

üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk 

belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer 

suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 

4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 

ÖZEL-Z09:Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 
kg/m² dahil) 

5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline 

getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre 

bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı 

dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı: 

 

ÖLÇÜ: 

1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen 

ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır. 
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2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 

3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil 

edildiğinden hesaba katılmaz. 

______________________________________________________ 

                   ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU 

                   ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek Yön) 

  Çap   Kg/m.   50mm  75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 

______________________________________________________ 

  4.0     0.099     1.97     1.32     0.99     0.66     0.49     0.39     0.33      

  5.0     0.154     3.08     2.06     1.54     1.03     0.77     0.62     0.51 

  5.5     0.187     3.73     2.49     1.87     1.24     0.93     0.75     0.62 

  6.0     0.222     4.44     2.96     2.22     1.48     1.11     0.89     0.74 

  6.5     0.260     5.21     3.47     2.60     1.74     1.30     1.04     0.87 

  7.0     0.302     6.04     4.03     3.02     2.01     1.51     1.21     1.01 

  7.5     0.347     6.94     4.62     3.47     2.31     1.73     1.39     1.16 

  8.0     0.395     7.89     5.26     3.95     2.63     1.97     1.58     1.32 

  8.5     0.445     8.91     5.94     4.45     2.97     2.23     1.78     1.48 

  9.0     0.499     9.99     6.66     4.99     3.33     2.50     2.00     1.66 

  9.5     0.556   11.13     7.42     5.56     3.71     2.78     2.23     1.85 

10.0     0.617   12.33     8.22     6.17     4.11     3.08     2.47     2.06 

10.5     0.680   13.59     9.06     6.80     4.53     3.40     2.72     2.27 

11.0     0.746   14.92     9.95     7.46     4.97     3.73     2.98     2.49 

11.5     0.815   16.31   10.87     8.15     5.44     4.08     3.26     2.72 

12.0     0.888   17.76   11.84     8.88     5.92     4.44     3.55     2.96 

ÖZEL-Z10:2 mm kalınlıkta, epdm esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) 
jeomembran ile su yalıtımı yapılması 

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, 

EPDM esaslı, (Düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl 

kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, 

yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit 

genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. 

 NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir. 

ÖZEL-Z11:Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması 
yapılması (kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı <= 1100cm² ebatlarda, 
honlu veya cilalı) 

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 

kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo 

plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, 

beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı 

derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap 

sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 

işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye 

betonu hariç) 1 m2 fiyatı: 

 

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 
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ÖZEL-Z12:250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi 

İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 250 

gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde 

yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, 

gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² 

fiyatı: 

 

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. 

 

NOT:Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan 

hallerde bu tarif uygulanmaz 

ÖZEL-Z13:4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması 
(30cmxserbest boy) 

Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm 

kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 

4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve 

taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal 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, 

müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır. 

ÖZEL-Z14:Akrilik esaslı renkli cila yapılması 

Linolyum zeminlerin küf önleyici maddelerle silinip temizlenmesi, üzerinde bulunan oyuk ve deliklerin 

eritilmiş pastel boya ile kapatılması, çiziklerin ve tüm yüzeyin cilalanarak ilk günkü kondüsyonuna 

getirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,  1 m2 fiyatı: 

ÖZEL-Z15:Çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit 
çizgilerinin çizilmesi (3 mm kalınlıkta) 

Çift kompenantlı boya ile 3 mm kalınlığında yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin 

çizilmesi. 

 

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: 

Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma 

başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin 

korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin 

çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyımcaya kadar üzerinden taşıtların 

geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim 

Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"dışmda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü 

işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar. 

 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: 

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur. 

 

Ölçü: 

Çift kompenantlı boya ile 3 mm kalınlığında çizilen yaya geçidi ve yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin 
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boşluklar düşüldükten sonra kalan alanın metrekare cinsinden miktarıdır. 

 

Ödeme: 

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.207 deki "Çift Kompenantlı Boya ile Yaya Geçitleri, 

Yavaşlama Uyarı ve Şerit Çizgilerinin Çizilmesi (3 mm Kalınlığında)" m2 birim fiyatı üzerinden yapılır. 

ÖZEL-Z16:Otopark Araç Stoperi 

Ürün Teknik Özellikleri 

Ölçü : 200 x 13 x 6 cm 

Malzeme Türü : Metal 

Profil Kalınlığı : 2 mm 

Renk Opsiyonları : Siyah 

Ağırlık : 7 kg 

Teknik Özellikler : 3 x Reflektif Folyo 

Montaj Şekli : 10 x 150 mm Trifon Vida, Plastik Dubel 

 

Yukarıdaki özelliklere sahip, siyah elektrostatik fırın toz boya ile boyanmış, gece görüş sağlamak 

amacıyla kaliteli sarı reflektif folyo kaplı, yere bağlanan flanşlarda 3 adet delik bulunup toplam 6 adet 10 

x 120 mm Trifon vida ve 16 mm plastik dubel ile zemine son derece sağlam bağlantı sağlanan, boru çapı 

6 cm olup, kalınlığı 2 mm olan araç stoperinin otoparkda belirlenen yerlere montajı için gerekli her türlü 

malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel 

giderleri ve kârı dâhil,  1 adet fiyatı. 

 

 


