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(Yüzdeler top|am yaklaşık maliyete göredi0
İşin Adı : YlLDlZLl TOK| ILKORTAOKULU, VAKFIKEB|R DEREGÖZÜ ILKOKULU KALOR|FER ONARIM lŞl
lş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
s.

No

ımaIatın cinsi

Poz No

Birim

3

165-205/DMntj

Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esas!ı açık aleve
davanık!ı (90 dakika vanmazlık sağlavan) bova
Kalorifer ve buhar kazanlarında kazan boru yenilenmesi (Olçü: m.
ihzarat % 60),201-000'deki dlkişIi siyah ve buhar kazan borularından
yenilenen borunun dış çap ölçüsüne göre, montajlı birim fiyatın%70
zamlı bedeli ödenecek, boru montai malzemesi bedeli
Demontaj, Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatör (160/500 mm)

4

165-708

Panel radyatör, (Tip 22) 600

5

170-401

Adet

6

204-1001

Köşe tip termostatlı radyatör musluğu (çap: 15 mm (1l2"\')
Sabit conta!ı sert PVC 100 (çap 50 mm, et kalınlığı 3 mm), KullanıIdığı

yer: B

7

224-301

Adet

8

230-203

9

Y.23.167

Otomatik hava atma cihazı, su için (çap: 15 mm)
5,0 cm ka|ınlıkta rabitz telli beyaz taş yünü teknik izolasyon malzemesi
kullanılarak vapılıp üzeri alüminvum kaplamalı izolasvon
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve
verine konulması (su depoları ve benzeri)

10

Y.25.002101

1

04.506/A10

2

157_801

Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması

Miktarı

1

Pursantaj
(%|

kg

m

m2

m

m

m2

kg
m2

Toplam:

100,0000 --
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İşin Adı : Y lLDlzLl ToKl lLKoRTAoKULU,
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
s.

No
1

rĞiriu

ıqüoünı_üĞü

şARTNAME (lş Kalemleri)

vnxrıxeglR DEREGöZÜ lLKoKULU KALoRlFER ONARİM

Poz No

1

ımatatın cinsi

Birim

Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esas!ı açık aleve
dayanıklı (90 dakika yanmazlık sağlayan) boya

04.506/410

İŞİ

Pursantaj

Miktarı

(%|

kg

lzoı.AsYoN GEREÇLER| Akrilik modifiye poliüretan esaslı su baz|ı boya
Kalorifer ve buhar kazanlarında kazan boru yenilenmesi (Ölçu: m.
ihzarat % 60),201-000'deki dikişli siyah ve buhar kazan borularından
m
yenilenen borunun dış çap ö|çüsüne göre, montajlı birim fiyatı n % 70
zamlı bedeli ödenecek, boru montai malzemesi bedeli

Teknik Tarifi: BoYA, cll_A VE

2

157-801

Teknik Tarifi: Kazan aynası zedelenmeden arızalı olan duman borutarının
sökülmesi için duman sandığının yerinden
çıkarılması, boru|arın sökülmesi uygun ölçüde yeni kazan borularının yerine takılması ve makinato çekilmesi, sızdırmazlık tecrübesi
için kazan bağlantı|arının geçici olarak kapatılması ve İşletme basıncının 1,5 katı hidrolik basınç testine tabi tutulması; her türlü
ma|zeme, işçıllk ve, zayiat döhil kazanın işler halde teslimi

3

165-205/DMntj

Demontaj, Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatör (160/500 mm)

m2

Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajl yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar ldarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

4

165_708

Panel radyatör, (Tip 22) 600

m

Teknik Tarifi: Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini
kuruluş tarafından laboratuar
raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 'l0'130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1 ,1 ,l mm. kalınlıkta soğuk
çekilmiş sacdan imal, TS EN 44211 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 52O kpa) test
edilmiş, TS EN 44212 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son
kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel
sayısı, Y konvektör.)
5

170-401

Köşe tip termostatlı radyatör musluğu (çap: 15 mm (1l2"))

Adet

Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağ|antı rakorunun
(termostath olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve verine montaiı.

Sabit conta!ı sert PVC 100 (çap 50 mm, et ka!ınlığı 3 mm), Kullanı|dığı

o

204-1001

7

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS EN 1329-1'e uygun seıt PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "u konümıü.İ§
uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montaiı
224-301
Otomatik hava atma cihazı, su için (çap: 15 mm)
Adet

yer: B

m

eıı 66ı -ıie

Teknik Tarifi: Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte eoiieceı<;ürğün kaöasiteoö,-ööii§ma ni;inö"üösıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostİtlı cihazın
işyerin§le temini, yerine montdı ve jş|e1 hatde tes|lmi
8

230_203

5,0 cm kalınlıkta rabitz telli beyaz taş yünü teknik izolasyon malzemesi
kullanılarak yap|lıp üzeri alüminyum kaplam alı izolasvon

m2

Şekilde kaplanması, alüminyum koruyucuların her parçasına, enine ve boyuna kordon yapılması; monte edildikten sonra
sökülmeyecek olanlann perçin; sökülme ihtimali olanlann ise; alaşımlı ve paslanmaz plastiUneopren contalı cıvatalar ile her 10
cmde birtespiti; alüminyum koruyucunun son bulduğu yerlere2 veya daha çok parçalı ve dış çevresine kordon çekilmek suretiyle
dayanıklılığı arttırılmış olan levhaların yapılması, 10" den büyük boruların projesine uygun kalın|ıkta taş yünu şilte ile yalıtılmasİ ve
boyuna ek yerlerinin 1,2 mm kalınlıkta paslanmaz çelik tel ile dikilmesi, her 30 cmde birt,2 mm kalınlıkta paslanmaz çelik telle
bağlanması, dış çapı 300 mmyi aşan yalıtım uygulamalarında ya|ıtım en üst katmanına enine bağ|antı teli yerine her jo cmde bir
en az 13 mm genişlikte ve 0,5 mm kalınlıkta paslanmaz çe|ik veya alüminyum banttan bağlantı yapılması ve üstünün alüminyum ile
kaplanması ve her 20 çrnde bir plastildneopren contalı vidalar veya her 30 cmde bir en az 13 mh genişlikte ve 0,5 mm kalınlıkta
paslanmaz Çelik Veya alüminyum bant ile tespit edilmesİ. (-) lsl Ve ses yahtlmlnda 125 kg/ml yoğunluğundaki telli taş yünü
şilte
kullanıldığında ayrıca montajlı birim fiyat o/o 45, 110 kg/ms yoğunluğundaki taş yünü levhİ ı<uııanİıaıgınoa % 60 artınlaİak
uygulanacaktlr.
Not:(Yoğunluğu 70-80 kg/m'olan taş yünü tel|i şilte tipi malzeme ısı ve ses ya!ıtımında kullanılmayacaktır.) (Birim fiyata sülyen
dahıı

9

Y.23.167
benzeri
taşıma,

Çeşitli profll demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve
yerlne konulması (su depoları ve benzeri)

Her çeşit profil

öı-çu:

göre tek veya çift taraf!ı

sac

İmaIğtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle bir|ikte boyanmadan

takı!ır. Bütün imalğt aynı bedelle ödenir

kg

yapı]an; su depoları ve

, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
fiyatı:
tartılı r, ataşmana kaydedilerek

Oska/O12-yt

TRABZoN iL ıvıiı_ı-i
işİn Adı

eĞiriu ı{üoünı-üĞü

rexııİr şARTNAME

:

(lş Kalemleri)

YlLDlZLlToKı |LKoRTAoKULU, VAKFıKEB|R oeReoÖzÜ ıLKoKULU ıGLoR|FER oNARlM lşı

lş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
S.

ımalatın cinsi

Poz No

No

2
Birim

Miktarı

Pursantaj
(%|

Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, surgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması ha|inde işçilik ve
malzeme giderleri ayrıca ödenir.
2) Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bede|i fiyat
tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir.
3) Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması kaşılığı fiyata döhildir.
4)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 nazaıano/o7 ağırlıkfazlası da ödeme yapılır, % 7
den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalailn idarece
kabul edilmesi şartıyla tartı esas a|ınır,
1)

10

Y.25.002101

Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması

m2

Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,1 00 kg 1 .kat, 0,1 00 kg 2.kat (her kat farklı renkte)
antipas sürülmesi, bu işlerin yapılması için her tür|ü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kğrı dAhil 1 m2 fiyatı

öı-çü:

a) Mobilyalarda boyanan yüzey 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 alanlan d6hil edilir.
3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pevaza iki yüzün ölçüsüne kasa dğhil edilir.
4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşluklan ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.
c) Camek6n ve pencerelerde;
1) Camekön ve pervazh 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 aynca ölçulerek, alana ilğve edilir.
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki penc€re arasındaki ahşap kasa ayn ölçU|Ur ve alan il6ve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü
boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.
d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey dUzlemdeki izdüşüm a|anı ölçül0r.Boşluk düşülmez.
e) kolon. catı makası. kiriş, kuranqlez ve benzeri demir imalğtta bovanan vüzler ölcülür.

Oska/O1Z-yt

AKçAABAT yıLDızLı ToKi iı.roKULu/oRTAoKULu
KALoRiren oNARırvı işi MAHAL AçıKLAMALARı

1- Müdür yardımcısı (Harun ay )odasındaki 13 dilim 160/500 döküm radyatör sökülecek yerine1,2
metre 22-600 panel radyatör takılacak,üst radyatör vanası termostatik radyatör vanas| olarak yerine
takılacak.

2-

Özel eğitim sınıfındaki (Bülent Mumcu) 9 dilimlik 160/500 döküm radyatör sökülecek onun yerine

1,2 metre 22-600 panel radyatör takılacak.

3- Özeleğitim sınıfındaki (Nilgün Aydın) 3 grup radyatörden 6 dilimlik 1601500 döküm radyatör
sökülecek onun yerine lmetre 22-600 panel radyatör takılacak.

4- İlkokultarafı doğu koridoru giriş kapısıyanında salonda bulunan

7 dilim 160/500 döküm radyatör

sökülecek onun yerine 1,5 metre 22-600 panel radyatör takılacak.

5- Ana sınıflarının bulunduğu salonda kuzey pencere kenarındaki 14 dilimlik 160/500 döküm
radyatör sökülecek onun yerine pencere önüne borularıyla birlikte 1,5 metre 22-600 panel radyatör
takılacak.

6- Ana sınıfı B şubesinde bulunan

3 grup radyatörden 6 dilimlik 160/500 döküm radyatör sökülecek

onun yerine 1,2 metre 22-600 panel radyatör ve üst radyatör musluğunun yerine termostatik
radyatör vanası takılacak.

7- Ana sınıfları mutfakta bulunan 4 dilimlik 160/500 döküm radyatör sökülecek onun yerine 0,8
metre 22-600 panel radyatör takılacak.

8- Ana sınıfı C şubesinde bulunan

2 grup radyatörden 12 dilimlik 160/500 döküm radyatörlerden bir

grup sökülecek onun yerine 1,5 metre 22-600 panel radyatör ve üst radyatör musluğunun yerine
termostatik radyatör vanası takılacak.

9- Ana sınıfı (Zeynep Karaş)şubesinde bulunan 3 grup radyatörden 5 dilimlik 160/500 döküm
radyatör sökülecek onun yerine 1 metre 22-600 panel radyatör ve üst radyatör musluğunun yerine
termostatik radyatör vanası takılacak.

oRTAoKut KlsMı
10- Müdür yardımcısı (Mehmet Memiş )odasındaki 12 dilim 15o/5oo döküm radyatör sökülecek
Yerine1,2 metre 22-600 panel radyatör ve üst radyatör vanası termostatik radyatör vanası olarak
yerine takılacak.
11- 5-A sınıfında bulunan 2 grup 7 dilimlik 160/500 döküm radyatörlerden her iki grup radyatör
sökülecek yerine 2 grup 1'er metre 22-600 panel radyatör takılacak.

12- 5-B sınıfında bulunan 2 grup 10 dilimlik 160/500 döküm radyatörlerden bir grubu sökülecek

yerıne L,2 metre 22-600 panel radyatör takılacak.
13- 5-C sınıfında bulunan 3 grup döküm radyatörlerden 6 dilimlik 160/500 döküm radyatör
sökülecek yerine 1 metre 22-600 panel radyatör takılacak.
14- Batı koridoru sonunda bulunan 5 dilim 160/500 döküm radyatör sökülecek onun yerine 1,5
metre 22-600 panel radyatör takılacak.
15- Kuzeydeki koridor sonunda bulunan 12

dilim 160/500 döküm radyatör sökülecek onun yerine 1,5

metre 22-600 panel radyatör takılacak.

16- 6-4 sınıfında bulunan 3 grup döküm radyatörlerden 5 er dilimlik 2 grup 1601500 döküm
radyatör sökülecek yerlerine 1er metre 22-600 panel radyatör takılacak.

L7- 6-8 sınıfında bulunan

3 grup döküm radyatörlerden 5 er dilimlik 2 grup 15o/5oo döküm

radyatör sökülecek yerlerine 1er metre 22-600 panel radyatör takılacak.

18- Kazan dairesinde bulunan 480.000 kcal/h Alfa Marka 2007 yılı yapımı silindirik tip katı yakıtlı
kazanın duman sandığı kısmında çürümüş olan Toplamda 1,8 m uzunluğunda (0,5metre*0,5 metre
0,8 metre)üç ayrı parçadan oluşan eni 10 cm kalınlığı4 mm olan çürümüş saç kısımları kaynaklı

*

olarak sökülecek yerine yenisi siyah sacdan kaynak yapılacak ve üzeri ısıya dayanıklı yanmaz boya ile
iki kat boyanacak..

Vakfıkebir Deregözü Ortaokulu Kalorifer Tesisatı Onarım İşi
Mahal Açıklamaları
1-Kazan dairesinde bulunan 90.000 kcal/h kapasiteli katı yakıtlı Kubuş marka kazanın bütün duman

boruları yenisi ile değiştirilecektir.Toplamda 33 adet boru değişimiyapılmış olacaktır
2- Katı

yakıtlı kazanın çatıdaki eski ]mbisat deposu bağlantıları kaynakla sökülecek yerine yeni imbisat

deposu imalatı 225 litre kapasitede olacak şekilde 2 mm kalınlığında sacdan şekli akım
şemasında
gösterildiği gibi montajı ve güvenlik boruları bağlantıları yapılacaktır.
İmbisat deposu havalık borusu 11/2" ölçüsünde baston şeklinde olarak depo üzerine kaynatılacak

Şekilde imal edilecek ve iki kat anti pas boya ile boyanacak ve izolasyonu yapılacaktır.Havalık borusu
pvc Q50 mm boru ile en yakın yağmur iniş borusuna bağlanacaktır.

3-0kul binası en üst kattan çatıya çıkan 5 adet havalık borusu 2,2 metre yüksekten kesilerek üzerine
otomatik hava atma purjörü konulacaktır.
5 adet havalık

borusu tavan düzeyinden kesilerek içi silikon malzeme ile doldurulup sızdırmazlık

sağlanacaktır.
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