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GENEL BİLGİLER 

 

 Bu dokümanda verilen birim fiyat tarifleri, birim fiyat kapsamına giren işlerin tarifini 

kapsamaktadır. İşin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili detaylar Projelerde ve Teknik 

Şartnamelerde verilmektedir. Bu nedenle, tariflerdeki açıklama eksikliği veya Teknik 

Şartnamelerle tutarsızlığı durumunda Teknik Şartnameler esas alınacaktır. 

 Malzemenin uygulama alanına taşınmasından önce başka bir yerde depolanması gerekli 

ise, deponun teşkili, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, malzemenin boşaltılması, 

korunması, niteliklerini bozmayacak şekilde istiflenmesi, depodan uygulama yerine yatay 

veya dikey taşınması ilgili uygulama pozunun kapsamında olup ayrıca bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

 Aksi açıkça belirtilmediği takdirde, birim fiyatlarda tarif edilen işin yapılabilmesi için 

gerekli her türlü işçinin, malzemenin, teçhizatın ve ekipmanın iş yerine yatay veya dikey 

taşınması ile bunların çalışır durumda tutulması için yapılacak her türlü harcama ilgili 

birim fiyata dahil olup ayrıca bir ödeme yapılamayacaktır. 

 Birim fiyat tariflerindeki işler ihale dosyası ekinde verilen fiyat tariflerinde bahsi geçen 

işlere yönelik olarak hazırlanan DSİ Teknik Şartnamelerine uygun olarak yapılacaktır. 

 

GDF – 1 : Derivasyon Kanalı Kazısı ve Depoya Nakli.  

Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak her cins ve klastaki zeminlerin 

her cins ve kapasitede ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde, her derinlik ve yükseklikte, 

her genişlik ve darlıkta, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, ariyet, küpür, su alma yapıları, 

tünel giriş ve çıkışları, dolusavak santral gibi v.s diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında 

icabında riperlenerek  kabartılması, kazı sınırları dışında kalan zemine zarar vermeyecek şekilde 

uygun evsafta malzeme temin edilecek şekilde İdarece kabul edilen bir atış tekniği kullanılarak 

kazılması için lağım deliklerinin açılması, uygun evsaftaki patlayıcı maddelerle doldurulması, 

emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, kayaların riperlenerek sökülmesi, kazılması, imalat 

yapılacak zemin üzerindeki ağaçların ve fundalıkların sökülmesi, bitkisel toprağın, köklerin 

yeniden sürmeyecek şekilde ayıklanması, artıklarının temizlenmesi ve çürüyebilen organik 

maddelerin ve daha alttaki gevşek kısımların sıyrılarak temizlenmesi, sökülen ağaçların ilgili 

idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası için istif yerinde yapılan her türlü işçilik, 

kazı malzemesinin sınıflara ayrılarak seçilmesi her sınıf malzemelerin ayrı ayrı taşıtlara 

yüklenmesi, dolgu ve/veya depo yerine taşınması, dolgu ve/veya depo sahalarındaki İdarece 

gösterilen yerlere boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye, tanzimi depoya konulan 

malzemelerin tesviye ve tanzimi, kazı ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması 

için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman vesair masraflarla Yüklenici karı ve 

genel masraflar ve sigorta karşılığı ve nakliye bedeli dahil kazılan dolgu ve/veya depoya konulan 

kazının kazı yerindeki beher metreküp fiyatı.  
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Ölçü: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır.  

 

Notlar:  

1. Kazı bölgesinin kuruya alınması gerektiği durumlarda suyun kazı alanından uzaklaştırılması 

bedeli fiyata dahildir. YÜKLENİCİ’ ye hiçbir durumda su boşaltma zammı ve benzer ödeme 

yapılmayacaktır. 

2. İnşaat sahalarındaki her cins ve çaptaki ağaçların kesilmesi ve köklerin sökülmesi birim fiyata 

dahildir.  

3. Kazı işleminin yapılmasında hacim itibariyle büyük, kesit itibariyle uzun ve çok tipik olması 

gibi hallerden dolayı, çalışma zorluğu, arazi şartları, çalışma şekillerine ve keza değişik  cins 

ve kapasiteli makinelerde tek veya kombine çalışma gereklerine istinaden birim fiyatlarda 

değişiklik yapılamaz.  

4. Kazı sahalarındaki geçici servis yollarının yapılması fiyata dahildir.  

5. Her türlü zayiat fiyata dahildir. 

 

GDF – 2: C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (Trapez Kanal)  

     (Beton + Katkı Maddesi + Kalıp Dahil) 

Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak kalıp yüzeyi teşkili, kalıp 

yüzeyinin yağlanması, dakikada 8000-12000 devirli vibratöre dayanacak şekilde takviye 

edilmesi, kalıbın sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi, gerekli 

yerlerde ahşap taşıyıcı iskele yapılması, sökülmesi, projesinde öngörülen mukavemeti 

sağlayacak şekilde hazırlanmış beton akışkanlaştırıcı mukavemet katkılı C 12/15  evsafındaki 

hazır beton harcının satın alınması veya imal edilmesi, transmiksere yüklenmesi, iş yerine 

nakliyesi, proje ve teknik şartnamede belirtilen oranda fiber donatının katılmasıyla döküm yerine 

beton pompası ile basılması, serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, 

soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune 

alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, 

yükleme ve boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiatı, çivi, plâstik (veya kauçuk) madde ve 

zayiatı işçilik, her türlü nakliye, yüklenici kârı ve genel giderler dahil, beher m³ fiyatı. 

 

Ölçü: Projesine göre ve imalat yerinde yapılır. 

 

GDF-3 : C20 Betonarme Betonu (Şüt Kanalı ve Enerji Kırıcı Havuz)  

  (Demir + B.A.Betonu + Grobeton + Katkı Maddesi +Su tutucular+ Kalıp Dahil) 

Çıplak beton betonarme kalıbının yapım işleri için onaylanmış projelerine göre TS 46'ya uygun 

21 mm kalınlığında plywood film kaplı suni tahtalarla betonun suyunu sızdırmayacak şekilde 

kalıp yüzeyi teşkili, betona gelecek yüzeyin yağlanması, dakikada 8000-12000 devirli vibratöre 

dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin 

temizlenmesi, eğri yüzeylerde eğri yüzeyli çıplak betonarme kalıp yapım işleri onaylanmış 

projelerine göre kalıp yüzeyini teşkil edecek kalınlığı en az 30 mm. olan tahtaların aralarına 

plâstik madde konularak (kalıp içinde, dökülecek betonun suyunu sızdırmayacak şekilde) 

birleştirilmesi suretiyle kalıp yüzeyinin teşkili, kalıp yüzeyinin yağlanması, dakikada 8000-

12000 devirli vibratöre dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, tekrar 

kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi, gerekli yerlerde ahşap taşıyıcı iskele yapılması, 

sökülmesi, Ø 6-50 mm. (50 mm. dahil) beton çelik çubukların projesine göre kesilip bükülerek 
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hazırlanması, yerine konması, yıkanmış, elenmiş ve/veya kırılmış granülometrik agrega ile TS'ye 

uygun, projesinde öngörülen mukavemeti sağlayacak şekilde hazırlanmış beton akışkanlaştırıcı 

mukavemet katkılı C20 evsafındaki hazır beton harcının satın alınması veya imal edilesi, 

transmiksere yüklenmesi, iş yerine nakliyesi, döküm yerine beton pompası ile basılması, 

serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış 

tesirlerden korunması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin 

yapılması, için işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, 

donatıların bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, 

betonarme kalıbı için ve iskele için her türlü malzeme ve bağlantı malzemesi, çivi, plâstik (veya 

kauçuk) madde ve zayiatı işçilik, her türlü nakliye, yüklenici kârı ve genel giderler dahil, beher 

m³ fiyatı. 

 

Ölçü: Projesine göre ve imalat yerinde yapılır. 

 

GDF-4 : Kum serilip Ø 150 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı drenaj borusu (delikli) 

ile Ø 150 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı havalandırma borusu (deliksiz) döşenmesi 

Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak drenaj borusu altına teknik 

şartnamelere uygun kumun temin edilerek kanal tabanına dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye 

edilmesi, sulanması ve sıkıştırılması, Ø150 mm dış çapındaki spiral sarımlı delikli ve deliksiz 

borularının temin edilmesi, proje ve şartnamesine uygun olarak mevcut hendek tabanına 

döşenmesi için uygun boyda ve boru eksenine dik olarak kesilmesi boru cidarındaki çapakların 

temizlenmesi hendeğe indirilmesi, proje ve şartname gereğince yerine yerleştirilmesi, boru 

başları ve manşonlarının temizlenmesi, borunun bir ucuna monte edilmiş manşonu, diğer 

borunun içine sokarak ve sıvı kıvamda PVC yapıştırıcısı uygulayarak, boşluk olmayacak, 

sızdırmaz biçimde yapıştırmak suretiyle bağlanması, döşenmiş boru başlarının veya boru hattının 

ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için, gerekli her türlü bağlantı elemanı 

ve müteferrik parçaları ile malzeme ve zayiatı, deney dahil işçilik her türlü masraf, araç ve gereç 

giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma, borunun fabrikadan iş başına kadar taşınması 

ile bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 

PVC esaslı drenaj ve havalandırma borusu döşenmesinin; 1 metre fiyatı  

 

Ölçü : Döşenmiş haldeki borunun gerçek uzunluğu üzerinden metre olarak hesaplanır. 

 

GDF – 5: Çakıllı malzeme ile alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması.  

Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun stabilize malzemenin ocaklardan 

veya derelerden çıkarılması veya satın alınması, araçlara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, 

figüre edilmesi suretiyle hazırlanması, ölçüden sonra proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar 

dahilinde   serilmesi, teknik şartnamede belirtilen esaslar dahilinde sulanıp, sıkıştırılması için 

lüzumlu her türlü işçilik, malzeme makine, alet ve edevat giderleri ile nakliye, yüklenici karı, 

sigorta ve genel giderler karşılığı dahil, serilen beher metreküp stabilize bedelidir.  

 

Notlar: 

1- Stabilize malzeme için İdarece herhangi bir ocak yeri gösterilmemekte olup, yüklenici bu 

hususu teklif fiyatında dikkate alacaktır. 

 


