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SIRA
NO
İŞ GRUBUNUN ADI
Birimi
İNŞ.1
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)
M3
İNŞ.2
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
M2
İNŞ.3
Mevcut Polikarbon Çatı Kaplaması Sökülmesi ve Yeni Polikarbon Çatı Kaplamasının Yapılması
M2



 GENEL AÇIKLAMALAR

*** Yapılacak tüm imalatlarda kullanılan malzemeler 1. sınıf malzeme olacak ve TSE standartlarına sahip olacaktır.
*** İmalatların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olacak, hiç bir şekilde fonksiyonel ve estetik engel, boyut hatası, uyumsuzluk kabul edilmeyecektir.
*** Yapılan imalatlar, GEREKTİRDİĞİ her türlü nakliye, yatay ve düşey yükleme, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dahil olacak ŞEKİLDE fiyatlandıracaktır.
***  GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMADAN ÖNCE İDARE İLE BERABER TÜM BİNA ÇALIŞMAYA UYGUN OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK VE BİNANIN HAZIR DURUMDA OLMAMASI DURUMUNDA BİNA HAZIR OLUNCAYA KADAR BİNA İÇİNDE İŞLEM YAPILMAYACAKTIR.
*** İmalatların yapımından önce iş yerinin imalata hazır hale gelebilmesi için gerekli yıkma, sökme işleri çevreye zarar vermeden yapılacak, verilecek zararlar (proje ve şartnamelerde belirtilmemiş olsa bile) yüklenici tarafından KARŞILANACAK VE İŞYERİ eski haline getirilecektir. Yıkma sökme sonucunda ortaya çıkan moloz, atık ve malzemeler yüklenici tarafından iş mahallinden ÜNİVERSİTE DIŞINA uzaklaştırılacaktır.  
*** İşlerin tamamlanmasından sonra yüklenici işyeri temizliğini yapacak, çalışır veya kullanılabilir durumda ve temiz olarak işverene teslim edecektir.
*** İmalatlarda idare gerek gördüğü takdirde malzemelere ve imalatlara ilişkin testler yapılmasını talep edebilir ve yüklenici bu gereği tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yaptırmaya ve bir rapor ile idareye belgelemeye yükümlüdür.

GÜVENLİK ve ŞANTİYE KURULUMU

*** Tüm inşaat süresi boyunca işçi güvenliği ile ilgili tüm yasa ve mevzuatlara aynen uyulacaktır.
*** Şantiyede görevli tüm işçiler ve teknik personeller konumunu belli edecek şekilde farklı renklerde yelek ve baret takacaktır. Yüksek mahallerde (iskele, çatı VB.) çalışacak işçiler mutlaka kemer takacaktır.
*** Şantiye sahasında bekçi hariç, işçilerin konaklamasına veya barınmasına izin verilmeyecektir.
***Gerekli görüldüğü takdirde; İnşaat yapılacak alan, şantiye sahasını tamamıyla kaplayacak şekilde osb panellerle veya şantiye sahasına erişimi engelleyecek şekilde idare onayıyla benzeri malzemelerle  çevrilecektir. Osb’ler 2 metre aralıklarla yerleştirilecek ahşap payandalara çakılacak ve yerden yüksekliği minimum 2 metre olacaktır. (Altta ayrıca boşluk payı bırakılacaktır.) Yıpranan OSB kaplamalar zamanında yenilenecektir. OSB Güvenlik HATTINDA gerekli yerlere kapılar konulacaktır. (yüklenicinin tercih etmesi durumunda metal panel malzemeleri de kabul edilecektir.)
*** İnşaat sahasındaki her türlü alet, edevat ve malzemenin güvenliğinden yüklenici sorumludur. Yüklenici Bunun sağlanması için gereken tüm önlemlerin alınmasıyla mükelleftir.
(Montajı yapılmış malzemenin tahribata uğraması durumunda, yüklenici bu malzemeyi veya imalatı yenilemekle yükümlüdür.)
*** Gerekli görüldüğü takdirde; İnşaat sahasına görülebilecek yerlere taahhüt bilgilerini gösterir 1 adet 1x2 metrelik pano ile osb kaplamaların üzerine ya da kapatmak için kullanılan malzemenin üzerine tehlike-uyarı levhaları asılacaktır.
*** Gerekli görüldüğü takdirde; inşaat sahasına biri yüklenicinin kullanacağı, diğeri kontrollük teşkilatının kullanacağı 2 adet konteynırdan baraka kurulacaktır. BU barakaların elektrik ve internet bağlantıları sağlanarak projelerin açılabileceği en az 2 adet bilgisayar konteynırlarda sürekli hazır bulundurulacaktır.
*** Herhangi bir imalatın yapımı veya malzeme nakli sırasında inşaat sahası yanındaki yolun veya otoparkın kapatılması gerekirse, önceden gereken duyurular yapılacaktır.







Sıra No
1
Tanım
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)
Birim
M3
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 dâhildir.
ÖLÇÜ:
İskelenin 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.


Sıra No
2
Tanım
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Birim
M2
Tarifi
Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 1.kat ve 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi,  1.kat ve 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

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.

NOT : Boya rengine idarece karar verilecektir.















Sıra No
3
Tanım
Mevcut Polikarbon Çatı Kaplaması Sökülmesi ve Yeni Polikarbon Çatı Kaplamasının Yapılması
Birim
M2
Tarifi
Gerekli iş güvenlik önlemleri alındıktan sonra, mevcut polikarbon kaplamanın sökülmesi ve yerine 10 mm 4 duvarlı şeffaf polikarbon kaplamanın monte edilmesi,gerekli her türlü montaj elemanın temin edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj,  müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
ÖLÇÜ : Montaj yapılacak alan ölçülür.

NOT : Malzeme numunesi idarece onaylandıktan sonra kullanılacaktır.Yüklenici idarenin malzeme onayı için istediği bütün belgeleri sunmakla yükümlüdür. 

NOT : İDARENİN ONAYIYLA SÖKÜMDEN ÇIKAN MALZEMELER ÜNİVERSİTE DIŞINA ÇIKARILACAKTIR.GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE HURDALIK BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.



