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 CUMHURİYET İLKOKULU BAHÇESİNE BETON  KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞEME 

KAPLAMASI YAPILMASI 

1.1. Halı saha temeli yapımı 
1.1.1. Cumhuriyet İlkokullunun idarenin göstereceği yere hali saha temeli yapılacaktır. 
1.1.2. Hatıl tabanına kırmataş serimi yapılacaktır.(10 cm ) 
1.1.3. Ekli projeye göre kazı yapılıp detayına göre demir beton kalıp imalatı yapılacaktır. 
1.1.4. Ekli projeye göre 60x60 olacak şekilde beton hatıl yapılıp imalat detayına göre metal 

borudan direk montaj için  her bir kolona Q16 ankarajda (4 adet) soket plakası(8 mm) 
ile birlikte yer yapılacaktır..=(Q114x3.05 boru montajı olacak şekilde ölçü belirlenip 
kolon yeri yapılacaktır. ) 

1.1.5. İmalat esnasında idare tarafından belirlenecek şekilde drenaj hattı için boşluk 
bırakılacaktır.  

1.1.6. Ekli proje göre imalat yapılacaktır. 
1.1.7. İmalat pozları  

Sıra 
No Poz No Tanımı Birimi 

1 15.140/4 Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile 
serme, sulama,sıkıştırma yapılması M3 

2 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) M3 

3 Y.16.050/04 
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, c 20/25 basınç dayanım sınıfında beton 
dökülmesi (beton nakli dahil) 

M3 

4 Y.17.136 Ocak taşı ile blokaj yapılması M3 

5 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması M2 

6 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması TON 

7 Y.23.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. TON 

8 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve 
yerine konulması KG 

1.1.8.  

Bütün iş kalemlerinde kullanılan malzemeler TSE’li ve tanınmış birinci sınıf ürünler olacak, idareye 
gösterilip onay alındıktan sonra kullanılacak, inşaat esnasında çıkan molozlar okul bahçesinden 
taşınacak, iş bitiminde inşaat mahallerinin temizliği yapıldıktan sonra idareye teslim edilecektir. 

 





BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

01.01 - Halı Saha Temel Yapılması İşi

Sıra No 1
Poz No 15.140/4

Tanım Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama,sıkıştırma yapılması

Birim M3
Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi Tuvenan kum çakılın, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka 

sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ : Tuvenan kum çakılın döküldüğü saha ve kalınlık projesi üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur.

Sıra No 2
Poz No Y.15.001/1A
Tanım Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)
Birim M3
Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, 

depo, imla veya sedde 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.

İlimiz Merkez Cumhuriyet İlkokulu Bahçesine Halı Saha Temeli Yapılması.

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ
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BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ
İlimiz Merkez Cumhuriyet İlkokulu Bahçesine Halı Saha Temeli Yapılması.

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ

Sıra No 3
Poz No Y.16.050/04

Tanım Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 20/25 basınç dayanım sınıfında 
beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Birim M3
Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi 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 20/25 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 20/25 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.

Sıra No 4
Poz No Y.17.136
Tanım Ocak taşı ile blokaj yapılması
Birim M3
Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: Y.08.021) istenen 

eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 
taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için 
gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ocak 
taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
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BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ
İlimiz Merkez Cumhuriyet İlkokulu Bahçesine Halı Saha Temeli Yapılması.

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ

Sıra No 5
Poz No Y.21.001/02
Tanım Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
Birim M2
Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve 

betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, 
benzeri gereçler, 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.

Sıra No 6
Poz No Y.23.014

Tanım Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Birim TON
Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
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 (Ø)	Birim Ağırlığı	
mm	Kg/m	

8	0,395	

10	0,617	

12	0,888	
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BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ
İlimiz Merkez Cumhuriyet İlkokulu Bahçesine Halı Saha Temeli Yapılması.

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ

Sıra No 7
Poz No Y.23.015

Tanım Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

Birim TON
Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
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 (Ø)	Birim Ağırlığı	
mm	Kg/m	

14	1,208	

16	1,578	

18	1,998	

20	2,466	

22	2,984	

24	3,551	

26	4,168	

28	4,834	

Sıra No 8
Poz No Y.23.176
Tanım Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Birim KG
Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)
Tarifi Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, 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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