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2020.TES.YAT.12 VEDAŞ MUHTELİF HİZMET BİNALARI TADİLATLARININ YAPILMASI İŞİ’ nde 

Adaylardan gelen  SORULARA CEVAPLAR  1 

                                                                                                                

Soru 

No 

SORU CEVAP 

1 Keşif listesinde olup teknik 
şartnamede olmayan 
pozlar hakkında bilgi verir 
misiniz? 

METRAJ KEŞİF LİSTESİNDE OLUP TEKNİK ŞARTNAMEDE OLMAYAN 
POZLARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
1. 15.540.1216 

 
SATEN ALÇILI VE ALÇIPANEL YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT 
SU BAZLI MAT BOYA YAPILMASI (İÇ 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. 
 

2. 15.535.1002 
 
60*60 CM EBADINDA 0.70 MM KALINLIĞINDA MİN.20 MİKRON 
ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI (POLYESTER ESASLI) DELİKLİ ALÜMİNYUM 
PLAKADAN (EN AW 3000 SERİSİ) OTURMALI SİSTEM ASMA TAVAN 
YAPILMASI 
 
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve 
ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı 
galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki 
düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında 
L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen 
renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki 
tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) 
alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik 
armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle 
asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, 
işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 
 ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.  
2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile 
diğer boşluklar düşülmez. 
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3. 15.460.1001 
 
NATUREL-MAT ELOKSALLI PROFİLLERLE ISI YALITIMSIZ ALÜMİNYUM 
DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI  
 
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) naturel-mat eloksallı 
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 ve 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 olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki 
köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 3)Isı yalıtımlı 
alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır. 2)Doğramaların köşe 
birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı 
yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak 
ve köşeler preslenmiş olacaktır 
 
15.460.1006 
 
NATUREL-MAT VE ELOKSALLI ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA 
İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 
 
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 
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doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat ve eloksallı 
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 olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki 
köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 3)Isı yalıtımlı 
alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır. 
 
15.380.1006 
 
(20 X 60 CM) VEYA (30 X 60 CM) VEYA (33 X 60 CM) ANMA EBATLARINDA, 
HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK 
DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI 
YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) 
 
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. 
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Özel Poz ISI CAM 6+6 (6+12+6) 
 

Toplam 24 mm kalınlığında 6+12+6 cam yatağına uygun olacak 
şekilde ısı yalıtımlı çift cam ile etkin ısı izolasyonu sağlamalıdır. 
 
Özel Poz KAYAR KAPI 
 
İmalat süresinde detayı şirket tarafından belirlenip, birim fiyatı 
15.550.1202 pozu ile verilecektir. 
 
Özel Poz BÖLME CAM 
 
Ofis bölmesi düz, şeffaf, temperli emniyet camı olacaktır. Cam bölmenin 
teknik özellikleri; 
 

 Cam duvar kalınlığı 8-12 mm 
 Maksimum bölüm yüksekliği 2,75-3,25 m 
 Kapı panellerinin kalınlığı 8, 10, 12 mm 
 Üst profil yükseklik / (daha düşük bir profile kullanılmadan) alt 40, 
55, 100 mm 
 Kapı boyut 900 h 2100 mm 
 Isıtmaya 26-36 dB 

 
10.240.5203 
 
ANDEZİT VEYA BAZALT AGREGALI MERDİVEN BASAMAĞI 
(BASAMAK+RIHT AYRI İKİ PARÇA, HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMELELİ) 
BETONDAN YAPILMIS TEÇHIZATLI HAZIR MERDIVEN BASAMAKLARI (TS 
EN 14843,TS 13631) 
 
Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg 
çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine 
uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde 
hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri 
ve kârı dâhil, 1 metrekare fiyatı: 
 
 ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları 
projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. 
 NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir. 
 
Özel Poz Elektrik Tesisatı 
 
Mevcut elektrik tesisatının iç kabloları 3x2,5 NYY kablo ile değiştirilecek, 
prizler ve anahtarlar değiştirilecek, yeni birimlere priz ve aydınlatma 
çekilecektir. 32 A kaçak akım rölesi takılacak. İç tesisat için 16 A şalter 
kullanılacak. Bu imalat için işçilik, malzeme ve her türlü gider dahil, KDV 
hariç olup götürü bedel verilecektir. 
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Özel Poz Elektrik Tesisatı 
 
Yer tipi 50 KW, dijital göstergeli, zaman saatli, CE belgeli, en az 2 yıl 
garantili, 6 kademe modülasyonlu elektrikli kazan kullanılacak. Mevcut 9 
adet 160 cm panel radyotörlere ilave olarak 6 adet 160 cm panel radyatör 
kullanılacak. Kazan elektrik kazanı için 4x6 NYY kablo kullanılacak. Bu 
imalat için işçilik, malzeme ve her türlü gider dahil, KDV hariç olup götürü 
bedel verilecektir. 
 
Özel Poz Pis Su Tesisatının Ana Şebekeye Bağlanması 
 
Bina pis su gider hattı bina dışına çekildikten sonra ilgili ilçe Su ve 
Kanalizasyon Şefliği tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu imalat için ilçe Su 
ve Kanalizasyon Şefliğine müracaat edecek, imalat takibini yapacaktır. Bu 
imalat için yüklenici karı dahil 1 metre fiyatı: 
 
ÖLÇÜ: Pis su hattının bina çıkış noktasından kanalizasyon hattına olan 
toplam uzunluğu ölçülür. 
 
10.230.1004 
 
15 CM KALINLIĞINDAKİ TAŞIYICI OLMAYAN BİMSBETON DUVAR 
BLOKLARI İLE DUVAR YAPILMASI (BİMSBETON TUTKALI İLE) (MİN. 1,50 
N/MM² VE 600-900 KG/M³, 900 KG/M³ HARİÇ) 
 
Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton 
tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç 
giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük 
boşluklar düşülmez. 
 
15.430.1001 
 
MERMER AGREGALI BETONDAN YAPILMIŞHAZIR, TEÇHİZATLI, DÜZ 
MERDİVEN BASAMAĞI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI (HER TÜRLÜ YÜZEY 
İŞLEMLİ) 
 
Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg 
çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine 
uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde 
hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı:  
ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları 
projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır.  
NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir. 
 
DÜZELTME: Metraj Keşif listesinde 15.385.1003 olarak yazılmış poz, 
15.385.1005 numaralı olacaktır.  
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