
İ L A N
B A H Ş İL İ K A Y M A K A M L IĞ I

K Ö Y L E R E  H İZ M E T  G Ö T Ü R M E  B İR L İĞ İ B A Ş K A N L IĞ IN D A N

Bahşili Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından 
29.05.2018 Salı günü Saat: 11.00’ da 2018 Yılı Performans Programı Kapsamında Bahşili 
Büyüksarıkayalar köyü Merkezi Dağıtımlı Ferdi İçme suyu Şebeke Sistemi projesi yapım işi 
için ihale yapılacaktır.

1- İdarenin :
a) -Adı: :Bahşili Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) -Adresi :Bahşili Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
c) -Telefon ve Faks Numarası: 0 318-366 14 80 Faks :0 318-366 14 80
2- İhale Konusu Yapım İşinin:
a)-İşin Adı :2018 Yılı KÖYDEŞ Performans Programından yer alan

Bahşili Büyüksarıkayalar köyü Merkezi Dağıtımlı Ferdi İçme suyu Şebeke Sistemi projesi 
yapım işi (projesi ve teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde)

b)-İşin Yapılacağı Yer :Bahşili Büyüksarıkayalar Köyü

c) - Yer Teslim tarihi
Özel İdaresince yer teslimi yapıldıktan 
başlayacaktır.

d) -İşin Süresi 
günüdür.

3-İhalenin:
a) -Şekli
b) -Yapılacağı yer
c) İhalenin Tarihi ve Saati
d) -Tekliflerin Teslim Edileceği Yer 

Birliği Müdür odası
e) -Son teklif verme tarih ve saati
f) -İhaleye yetkili kurum 

Encümeni Birlik İhale Komisyonudur.
g) -İhale doküman bedeli

:Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren İl 
sonra Yüklenici firma 5 iş günü içinde işe

: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim

:Açık İhale Usulü
: Bahşili Kaymakamlığı Toplantı Salonu 
: 29.05.2018 Salı günü Saat : ll:00’de
: Bahşili Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme

:29/05/2018 Salı günü 10.30
:Bahşili Köylere Hizmet Götürme Birliği

:500,00 (Beşyüz) TL

4-İsteklilerin İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

4.1- Tebligat Adresi Beyanı, İrtibat için telefon numarası, faks numarası, varsa 
elektronik posta adresi

4.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Oda Kaydı Belgesi,
-Gerçek Kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilan yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.3- Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
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4.4- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin l l ’nci ve 12 maddesinin 
(a),(b),(c),(ç),(d),€,(f),(g) ve (ğ) bentlerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin 
taahhütname.

4.5- Ticaret Sicil Gazetesi kaydı
4.6- Teklif Mektubu
4.7- İhale Doküman Bedeli (500,00) Tl.
4.8- Geçici Teminat %3
4.9- %70 İş Deneyim Belgesi
4.10- Alt yüklenici çalıştırmayacağına dair taahhütname.

5.DİĞER HUSUSLAR :

5.1- İlgili firma şartname satış bedeli ve %3 geçici teminatı T.C. Ziraat Bankası Bahşili 
Şubesi 36823958-5011) Nolu KHGB. Hesabına yatırarak banka dekontunun bir suretini ibraz 
etmek zorundadır.

5.2- İhale Dokümanı Bahşili Kaymakamlığı Köylere hizmet Götürme Birliği 
Başkanlığından (Birlik Müdürlüğü odasından) alınabilir veya görülebilir.

5.3- İstekliler, tekliflerini KDV. Hariç vereceklerdir. Teklif mektuplarında silinti, 
kazıntı ve rakam hatası olan teklifler geçersiz sayılır. Firmalar teklif mektuplarında KDV’nin 
Hariç olduğunu açıkça belirteceklerdir.

5.4- Yüklenici firma, ihale sonunda % 6 Kesin Teminat vermek zorundadır..

5.5- Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren 20 takvim günüdür

5.6- Katılımcı firmanın ihaleyi kazanmasından sonra % 6 Kati Teminat, SGK ve 
Vergi Dairesi Borcu yoktur belgeleri ( Son Onbeş Günlüğü kapsar ) ve diğer ihale dışı 
kalma nedenlerini taşımadığına dair belgeler sözleşmeden önce İhale komisyonu tarafından 
ilgili firma yetkilisinden istenecektir. Bu belgelerin 10 Gün içinde ibraz edilmemesi halinde 
ikinci sırada bulunan en uygun teklif değerlendirilecektir.

5.7- İhale Konusu işin hak ediş bedeli İl Özel İdaresi tarafından Köylere Hizmet 
Götürme Birliğine gönderilmekle birlikte ve idare tarafından birlik hesabına hak ediş 
bedelinin yatırıldıktan sonra ilgili firma tarafından hak ediş raporunun ve ödemeye ait fatura 
sonra idare tarafından ( 10 ) Gün içinde ödemesi gerçekleştirilir.

5.8-Tekliflerin hazırlanıp sunulması: a)Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, 
bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı 
ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya 
mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye 
katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 
Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak 
göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
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b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin 
belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 
üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret 
unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları 
karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli 
tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul 
edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 
düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

c) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 
başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızm iade 
edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve 
tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya 
iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.

d) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.9-Teklifler, ihale şartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar birliğe verilir. İhale 
komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

a) İhale komisyonunca ihale şartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif 
verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye 
başlanır.

b) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın 
üzerinde isteklinin adı,soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe 
ait olduğu, ihaleyi yapan birliğin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından 
imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan 
zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

c) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır, 
îsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının 
usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici 
teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına 
karar verilir. Bu işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı 
usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

ç) Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik 
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. 
Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

d) Uygun bulunan teklifler incelenerek; İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin 
onayına bağlı kaldığı, veya İhalenin yapılmadığı hususlarından birine karar verilir.
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5.10- İşin belirtilen süre içinde bitirilmemesi: Yüklenici firma sözleşmede belirtilen 
süre içinde mücbir bir olmaksızın bitirilmemesi durumunda her gün için sözleşe bedeli 
üzerinden %l(yüzdebir) gecikme cezası uygulanır.

5.11- İhale komisyonları tarafından alman ihale kararları, ihale yetkilisince onaylanır 
veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz savılır.

5.12- Yazılı Tekliflerin verilmesi: Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde, 
teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya 
tekliflerin aym olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden 
tekliflerini yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en 
düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli 
ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul 
edilebilir.

5.13- İhale iş ve işlemleri Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliğine tabi 
olarak yapılır.

5.14- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Keyfiyet İlan olunur. 14.05.2018
f

Ahmet
Birlik

14.05.2018

BİRLİKJBAŞKANI

Kaymakam



TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı: Saat Odası 2018
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat İmalatları Sayfa: 1

S.
No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Pursantaj

(%)

1 04.290/604 0  =200 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu 
polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)

m

Teknik Tarifi: Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 
8)

2 04.641/01C 4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) m2 !
...............  i

Teknik Tarifi: Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)

3 A01 Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip) Adet

Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 
(Ahşap, Metal, Plastik)

4 A10 Menteşenin yerine takılması Adet

Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı 
(Ahşap, Metal, Plastik)

5
Beton Özel 
C12/15

Beton Santralinden alınan C12/15 basınç dayanım sınıfında beton 
dökülmesi(pompaj ve nakliye dahil)

m3

6
Beton Özel 
C25/30

Beton Santralinden alınan C25/30 beton dayanım sınıfında beton 
dökülmesi(pompaj ve nakliye dahil)

m3

7 Kollektör Özel 090 mm pprc 25 atü boru ile kollektör yapılması Adet

8 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) m3

Teknik Tarifi: Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, 
depo, imla veya şedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı 
yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit 
genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 kazı fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
NOT:
1) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
2) Derinlik zammı ödenmez.

9 Y.18.001/K11 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290x190x135 mm) ile duvar 
yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m3)

m2

Teknik Tarifi: Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, 
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit 
genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

10 Y.21.001/03 Plyvvood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması m2 i
I

Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plyvvood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli 
beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için 
gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri 
ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları 
ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.
NOT:
1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

11 Y.21.050/C11 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) m3

Teknik Tarifi: idarece lüzum görüldüğünde, standardına ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve 
sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin 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 m3 fiyatı:
ÖLÇÜ:
1) Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. 
Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır.
2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki 
boşluk hesaplanır.
3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat 
ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.
4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.
NOT:
1) iskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, kiriş, kolon, 
perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ..) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.
2) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan 
üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.
3) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az 
olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.
4) Betonarme tahliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil 
kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.
5) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.
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TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı: Saat Odası 2018
İş Grubu: Ana Grup>inşaat İmalatları Sayfa: 2

s.
No

Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Pursantaj
<%)

6) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

12 Y.21.051/C13
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi 
yapılması. (0,00-21,50 m arası)

m3
I

Teknik Tarifi: Yapıların tavanlarında 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 tavanlar için 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 m3 fiyatı:
ÖLÇÜ:
iskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 m noksanı, iskele yüksekliği olarak kabul edilir ve bulunan bu 
yükseklik ile iskelenin oturduğu yüzey alanının çarpımı iş iskelesi hacmi 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 yüksekteki tavan 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) iskelenin 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) lskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

13 Y.23.014 0  8 - 0  12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 
bükülmesi ve yerine konulması

Ton

Teknik Tarifi: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için 
demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde 
dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.
Çap (0)Birim Ağırlığı
mmKg/m
80,395
100,617
120,888

14 Y.23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine 
konulması kg

Teknik Tarifi: 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 akşamı, 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 benzeri malzeme bedeli fiyat 
tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir.
3) Madeni akşamın (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.

15 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması m2

Teknik Tarifi: 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 l.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.
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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.

16 Y.25.003/18 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya 
yapılması (iç cephe) m2

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve 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 ipekmat 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 bovava verilmez.

17 Y.25.004/04 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon 
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

m2

Teknik Tarifi: 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 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte 
silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile 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.

18 Y.27.501/01 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış 
cephe sıvası)

m2

Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, 
üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar 
yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

19 Y.27.501/02 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması 
(iç cephe sıvası)

m2

Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm 
kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan 
harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri 
kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

20 Y.27.501/03 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması 
(tavan sıvası)

m2

Teknik Tarifi: 1 m3 kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine 
1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında 
sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma 
sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

21 Y.27.585 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması m2

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 500 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.
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İÇMESUYU SAYAÇ ODALARI(ODA TİPİ 78 ABONE)
İÇİN

SU DAĞITIM KOLLEKTÖRÜ YAPILMASI İŞİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

• İçme suyu dağıtımı için döşenecek kollektör boruları 0  90 mm PPRC 20 atü 
beyaz boru olacaktır.

• Borular perde duvara en az iki noktadan, zemine ise her kol için üç noktadan 
ayak ile bağlanacaktır.

• Saat odalarının duvarına monte edilecek PPRC borular yerden min. 50 cm 
yükseklikte; su sayaçları ve aparatlarının montajına uygun olarak 
yerleştirilecektir.

• PPRC borulardan abonelerin su alımı için her abone için PE Semer (hırsız 
kelepçe) kullanılacak, kelepçeler PPRC boru üzerine monte edilecektir.

• İçme suyu hattının kollektöre bağlandığı yerde 080 mm volanlı vana 
kullanılacaktır.

• Kollektör, PE semerler, 080 mm volanlı vananın temini montajı ve içme suyu 
hattının kollektöre bağlantısı fiyata dahildir.(Her türlü bağlantı parçaları dahil)

■

Mehmet CEBECİ
Su ve Kanal Hizmetleri 

Müdür V.


