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sayfa: ,l
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3 Elektrik Tesisatl

oüzENıEypıvıen

çTU KER

lektrik Teknike

oNAY
,......l.....l2o18

NCELE

at Teknikeri

an ALEMDAR

Şube Müdürü

lLDlz
Yü k Mimar

Eki: lş kısımlarına aat yaklaştk maliyet hesap cetvelleri

GlzLl

Tutarl

42,3608



TRABZoN iı_ ı-ıiı_ı_i eĞiriıı ı,ıüoünı_üĞü

s.
No Bi.im :Poz No ımaIatın cinsi

Sayfa:1
PuGantaj

1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot Ve gömülmesi Adet

2 7oo-22o2 0,,l0-0,20 mlye kadar (0,20 rrı'dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar Adet

3 7oo-221o 0,90-1 ,00 m?ye kadar (0,10 m' dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar Adet

4 715-1451
4x16 A'den 63 A'e kadar lcu: 35 kA, |1 (0,&1) ln,4 kutuplu,400 V
Ac'de en az lcu: 35 kA, Termik Koruma ayarll, Manyetik Koruma
sabit, Kompakt lip termik Ve manyelik koruyuculu şalterler

Adet

5 71&501 2x25 Ae kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri Gs EN 61m8-
1/ Ts EN 6100&2-1)

Adet

6 71&516 2x63 A'e kadar (300 mA), Kaçak aklm koruma şalterleri (rs EN
61008-1/Ts EN 6100&2_1 )

Adet

: 7 724401 16 A'e kadar (3 kA), Anahtadl otomatik sigortalar (3 kA kesme

872
9 72s904 250 \'a kadar, |ŞARET LAMBALAR|

Adet

Adet

Adet

10 72&101

11 72ü104

Topraklama hatt|-4 mm'Çlplak örgülü veya dolu baklr tel, Peşel,
bergman veya PVc borulu tesisatta esas kolon hattl ile aynl boru

e çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçi|ik dahll
m

m

içinde temini ve aşçilik dahiı
12 73&100 Adet

13 742-1103 slva üstü, min. 30x60 ebatlarlnda LEo'li tavan armatürü (l§lk aklsl en Adet
az 1.500 lm tüketim deöeri en fazla 18 W olan

14 742-1,105
slVa üstü, min.60x60 ebaılarlnda LED'litavan armalürü 0şlk akls| en Adei
az _3300lm, talketim değerien fazla 36wolan) _
Tek duylu, en az lP «) koruma stnlfll (180o Hareket sensörlü duvar
tipi), Hareket Sensörlü Armalürler

16 742-12912 3600 ıavan tipi slva ğstü hareket sensörü, Hafeket sensöderi

17 ?42-2a3 ü_ıx+o wııi Armaıür, FLöRESAN ARMATüRLER (Ts 8697 EN
6059&1-Ts EN 60598-1_2

Adel

Adet

Adet

: 18 782-501 21x12 mm'ye kadar. tek bölmeli PVc kablo kanall m

19 791-107 2x4 mm'P.18, PePl. Befgman veya PVc boru içinde (Ho7z,o?zl')
iletkeni ile kolon ve besleme hatll tesisi

m i

-l
I

-.]

: 20 791-109 2x1.5 mm' P.14, Peşel, Bergman veya PVc boru içinde (Ho7z,o7z1\
m

iletkeni ile kolon ve besleme hattl tesisa

: 21 792-10,| Nofmal sorli, Halogenfree kablolu aydlnlatma sortisa Adet

22 792-102 Komütatör sorti, Halogenftee kablolu aydlnlalma sorıisi

23 792-104 Paralel sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi

Adet

Adet

24 793-102 lik hattl priz sortisi, Priz sortisi

25 811101 Telefon tesisat sortisi

26 81ü102 4 Çifte kadar (toprak hattl ile bidikte) P.14, Bina içerisinde ana hat
tesasatl os-3930

Adet

27 a19-1o1 ,l0
Çifte kadar, Telefon dağtlm kürtularl

830_103
Konvansiyonel resetlenebilir (slflrlanabilir) yangln ihbar butonu ve
montajI

Adet

29 833-593 Harici elektronik yangln ihbar sireni

30

3

833-733
,1 saat süreli çift yüzlü, kesinüde yanan acil durum yönlendirme
arn

8a0-2002 2x2xo.8+0.8 mm', JH(s0 H HALoJEN Siz YANGlN ALARM
KABLoLARl (VDE 0815)

75 mm', LlYcY, LlYc2Y sinyal kablolarl, LlYcY, LIYC2Y veya
st)cY-TP Tipi Enstrumaniasyon, sinyal ve kumanda kablolarl

Kı

Adel :

Adet

2xo

m
_+

32 8a0-394/01

Toplam: 42,3608 -

Tehİrih3.

m E oa12

iş xnı-er,ıı-eni punserurı.ıLARı ğüzDELERI)
(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)

işin Adı : ARS|N |MAM HAT|P ORTAoKULU VE ARS|N ATATÜRK |LKoKULU oNARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Maktarl

kapasiteli)
25 A'e kadar (3 kA), Anahtadl otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)

Topraklama hatt|-16 mm'Çlplak örgülü veya dolu baklr tel, Peşel,
bergman veya PVc borulu tesisatta esas kolon hattl ile aynl boru

____

Merdiven otomatiği ve Montail
-]_-

, 15 742-12711

m

--t. -- -- ------l

Adet

Adet

2a

m



TEKNİK şARTNAME (iş Kalemleri)
İşin Adı : ARSiN |MAM HAT|P ORTAOKULU VE ARS|N ATATÜRK |LKOKULU ONAR|M iŞi
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

s.
No

lmalatln cinsi

Sayfa:1
mBiriPoz No

1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot Ve gömülmesi Adet

2 7oÇ22o2 0,10-0,20 m'ye kadar (0,20 m'dahil), Gömme tip galvaniz sac panol ar : Adet

Teknik Tarifr: Derinliği en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi içjn galvaniz sactan bir tespit çerçevesi bulunan,
dağer özellikler baklmlndan Bi.im fiyat no 700-2100 ile aynl olan sıva üstü galvaniz sac panonun temini, işyerine naklave montajl,
her nevi maIzeme, klemensler ve işçjlik dahal aşle. halde teslimi. Ölçü: Birim Fiyat No. 700-2,|00 ile aynıdlr, Not: Panola.
2014/35/AB BelirliGerilim sınırlan lçin Tasarlanan EleKrikli Ekipman ile ilgili yönetrneliğine, Ts EN 6'|439'|/2 standartlarlna uygun
olarak üretilmiş ve cE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş olacak. Aynca Ts EN 62262 standardlna göre mekanik darbelere
karşı koruma derecesi lK 1o olacaktlr, Ts EN 61439-,|/2 standartıanna göre "Tip testle/ yaptlnlarak, buna ait test sonuçlan ldareye
verilecektir

3 7ou221o 0,90-1,00 m've kadar (0,10 m' dahi|), Gömme tip galvaniz sac panolar Adet

Teknik Tarifi: Derinliğien az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi için galvanz sactan bir tespit çe.çevesi bulunan,
diğer özellakler baklmından Birim fiyat no 70G2100 ile aynl olan slva üstü galvaniz sac panonun temini, işyefine nakli ve montajl,
her neü malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Birim Fiyat No- 7002,100 ile aynldlr. Not Panolar
2014l35/AB Beıirli Gerilim Slnlrlan lçin Tasadanan EleKrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine. Ts EN 61439-1/2 standartlanna uygun
olarak ü.etilmiş ve cE uygunluk iŞaretiyle piyasaya az edilmiş olacak. Aynca Ts EN 62262 standardlna gö.e mekanik daöelere
ka.şl koruma derecesi lK ,|o o|acakhr. Ts EN 6,143g,l/2 standartlaflna göre "Tip testlea yaptlnlarak, buna ait test sonuçlan ldareye
verilecektir.

4x16 A'den 63 A'e kadar lcu: 35 kA, 11 (0,&1) ln, 4 kutuplu, 400 V 
:

Ac'de en az lcu: 35 kA, Termik Koruma ayadl, Manyetik Koruma sabit, , Adet

7 :724-401

4 :715-1451

Kompakt tip termik ve manyeli k koruyuculu Şalterler
Teknik Tarifi: KompaK tip, havall ortamda kesme yapan, el hareketinden bağlmslz aç,tlma mekanizmall, termik aşln aklm ve
manyetik klsa devre korumasl bulunan akım stnıdama özeIliği olan lcs değeri en az o/"50 lcu d€erine eşit olan, Ts EN 60947-2
standardlna uygun cE uygunluk işa.eti ile piyasaya arz edilmiş kompaK şaltef temin ve montail (l1: Ayadanabilen termik koruma
açİna aklml, 13: Sabit veya ayadanabilen manyetik koruma açrna ak|ml, ln: Anma aklml, lcıJ: Kısa devre kesme kapasitesi, lcs:
işletİne k|sa dev.e kesrne kapasite§)
Not: l'ip testleri yapllmlş olacaktr.

5 71&501 2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak aktm koruma şaftederi os EN 61008-
1/ Ts EN 61008-2-1)

ia nigrn oiara,k iapılmış abktrik tesasatlannda her
hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattl üzerinde oluşan hata aklml hissede.ek 10 - 30 ms. süresinde dewel keŞmek
suretiyle can ve mal güventiğini sağlayan, monotaze dewelede 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çaİşan diferansiyel bobinli,
sistemin çallş|p çaışmadlğ|nI kontrol içjn üzerinde te§t butonu bulunan, tablo iÇ taşlma raylanna monte edilebilen d|ş etkilere karş|
korumall, hayat koruma için 30.nA, yanglna karşl koruma için 300 m A, değederinde nötr haül kopukluğunda bile çallşabilen, Ts
EN 6,|00&,|, Ts EN 6100&2-1 standadlanna uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya a., ediImiş, kaçak aklm koruma

lterinin temini , hel nevi malzeme ve ik dahil r halde teslimi

nda her
' hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr haft ğzerİnde oluşan hata aklm| hissederek 'lo - 30 ms. sü.esifde dev.eyi kesmek
, suİetiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çafuşan diferansiyel bobinli,
sistemin çallştp çahşmadlğınl kontrol için üzerinde test butonu bUlunan, tablo içitaşlma raylanna monte ediıebile. dlş etkilere karşl
kofumaİ, hayat koruma için 30 rnA, yanglna karşl koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattl kopukluğunda bile çallşabilen, Ts
EN 6100&1, Ts EN 6100&2-1 standartlanna uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya az edi|miş, kaçak aklm ko.uma
şalterinin temini montajt, her nevi malzeme ve işçilik dahi| işler halde teslimi.

16 A'e kadar (3 kA), Anahtadl otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)

Adet

Adet

Teknik Tarifi: Aynl zamanda anahtar vaziİesi gö.en 3 kA klsa devre kesme kapa§iteli, 2 ve 4 kutuplulan nötr ve İaz kesme
özelliğine haiz. B veya c eğnsi, Ts 5018l EN 6089&1 standad|arlna uygun ola.ak üretilmiş, cE uygunluk işareti ile piyasaya ars
edilm otomatik ortanln temin Ve montajü, heİ nev'i maızeme Ve işçilik dahil-

8 724402 :25 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme
,kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayn| zamanda anahtar vazifesi göİen 3 kA klsa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nötr ve faz kesme
ğzelliğine haiz, B veya c eğ.isi, Ts 501&1 EN 60898-1 standartlanna uygun olafak üretilmiş, cE uygunluk İşareti ile piyasaya ars

re göre §tandartta belirtilen renklerde, işaret
lambaslnın temini. nakli, m lnln ve lantılarlnln llmasl, ler halde tesli soketi ve a lü dahildir

Topraklama haftı-4 mm'Çlplak örgülü veya dolu baklr tel, Peşel,
10 72Ç101 bergman Veya PVc borulu tesisatta esas kolon hatll ile aynl bofu m

nde ld lne re her nevi malzeme lemini ve lik dahilişçi
Teknik Ta.ifi: Peşel, bergman Veya PVc borulu tesisatta esas kolon hattl ile aynl boru içinde çekildiğine göre her nevi malze
teminive ik dahil, m

Topraklama hattF16 mm2 Çtplak örgülü Veya do|u baklr tel, Peşel,
11 726-104 bergman veya PVc borulu tesisatta esas koıon hatıl ile aynl boru m

nde lne re her nevi malzeme temini ve lik dahil
leknik Ta.ifi: Peşel, bergman veya PVc bofulu tesisatta esas kolon hattl ile aynı boru içande

ikd m
çekildiğine göre her nevi malzeme

TRABZoN iı_ ııiı_ı_i eĞiriı,t ı-ıüoünı_ÜĞü

Miktarl

6

uy9un

(300 mA), Kaçak aklm şalterleü,i os EN 61008-
6

1
Adet

725-9o4 250 Va kadar, |ŞARET LAMBALAR| Adet

Teknikeri



TRABZoN iı_ ı-tiı_ı_i EG ITIM MUDURLUGU
rexı,ıix ŞARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ARS|N |MAM HAT|P ORTAoKULU VE ARslN ATATÜRK |LKoKULU oNARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisah
s.
No Poz No imalahn cinsi

sayfa: 2
PursantajBirim lrikta.|

12 7§-1oo Merdiven otomatiği ve Montajl
Teknik Tarif: Ts EN 606692-3 standardlna uygun.10 sn jle 5 dakika araslnda süre ayan yap|labilen, butona her baslşta süre
tekrarı yapabilen, ayadanan süre sonunda yavaş yavaş sönebilme özeılğine sahip, lP 20 koruma slnlflı, her türlü yanış bağlantlya
karşl korumall, cE Uygunluk işareti iliştirilmi§, duvara veya DlN raya montaj edilebilen. gec€, gündüz ve akşam ayarl yapıtabilen,
sigo.ta korumaİ, merdiven otomatt inin komple olarak temini, işyefine nakli. yerine rİontajl bağlanİla.ınln yapllmasl, her nevi

Teknik Tarifi: Gövdesien az 0,5 mm, Prçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imaledilmiş, en az 'l mm kallnllğlnda opal PMMA
difüzörlü, en az lp,ıo koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini het nevimalzeme, işçilik ve montail dahil çaışl, halde
teslimi
Bütün led a.matüder; ENEC se.tifrkall süriıcülü ve sürücü PFc değe.ien az 0.95 olacaKlr, Kuİlanllan ledler lEstlA LM-80 belgeli
olacakir. Armatürlerin kullanlm ömrii Tı+2'| hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, a.matür.enksel geriverim değeri
(cRl) en az 80 olacaktl. ve homojen lşık dağlllmlna sahip olacaktr. A,matürle, Ts EN 6059&1, Ts 8698 EN 6059&2-1, Ts EN
6059&2-2 standa.tlanna. armatü. sürijcüleri TS EN 61347_1 ve Ts EN 61347-2-13 standartlanna ve (2014/3rAB) Belidi Ge.ilim
slnlrlafl için Tasadanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetrnelağe uygun olarak cE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktlr
A.matürler akredite bir labaratuvardan allnm|ş lEsNA LM-79 standart|anna uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, lP
koruma de.ecesi testleri Ts 3033 EN 60529 standardlna, lK ko.uma derecesi testleri TS EN 62262 standardlna göre yaptrllmlş
olacaKlr. Aynca armatürlerAtlk Elektrik|ive Elektronik Eşyalann Kontrolü Yönetıneliiiine uygun üretilmiş olacaktl,. Not Led
armaiür pozlannda belirtilen lşlk aklsl (lm) değerleri armatürün ç|klş değeridir, tüketim gücü ise aümatüriin şebekeden çektiği

Adet

_ malzeme ve ! ilik dahi! !şle!Eq9 teslimı ÖhciKornple oto.n4,r 4dedi!ey!!!,

" :|::',!'* -iiT öli#'i},'T,flS*lH,:?,!:i,!ffili::':1u|-'"]l" _a1

_ : todam gücğ ibde ede..

14 742-1105

Teknik Tarif

slva üsıü, min.60x60 ebatlannda LED'litavan armatüriı (lşlk aklsl en Adet

Gövdesi en az o.5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilm§. en az l mm kal|nhğlnda opal PMMA
difüzödü, en az lP 40 koruma de.eçesine sahip armatürün iş yerine temini he. nevimalzeme. işçilik ve montajl dahil çallşlr halde
teslimi
Bütün led armatürlen ENEC seıtifikall sürücüli] ve sürücü PFc değe.i en az 0,95 olacaKl.. Ku|lanllan ledle,lESNA LM-80 belgeli
olacaKlr. A.matürlerin kullanlm iimrü ru-21 hesaplama tablosuna göre en az 5o0o0 (L70) saat. armatür.enksel ge.iverim değeri
(cRl) en az 80 olacaktır ve hornojen |şık dağılımına sahip olacaKır. Amatürler TS EN 6059&1, TS 8698 EN 6059&2-1, lS EN
6059&2_2 standartlarlna. a,matü. sürrüciileli Ts EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standa.tlanna ve (2014/35/AB) Belini Gedlim
sln|rlan için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yöneüneliğe uygun olarak cE uygunluk aşareİyle piyasaya arz edilmiş olacaktlr
Armatürlei akredite bir labaratuva.dan alınmlş lEstlA LM-79 standartlanna uygun fotometrik ölçüm 

'aporuna 
sahip olacak, lP

koruma de.ecesi testleri Ts 3033 EN 60529 standadlna, IK koruma derecesi testle.i Ts EN 62262 standardlna göre yaptlrllmlŞ
olacaKlr, Ayrlca armatürler Atk Elektrikli ve Elekironik Eşyalann Kontrolü Yönelrneliğine uygun üretilmiŞ olacaKır. Not Led
armatür po2lannda belirtilen lşlk akls| (lm) değerleri amatürün 9k|ş ddefİlir. tüketim 9ücü ise armatürün şebekeden Çektiği
toplam gücü ahde eder

15 742-127ı1 ,.T."I, üp|r,
duylu, en az lP 40 koruma sınıfı (180o Hareket senstjrlü duvar
Hareket sensörlü Armatürler

Adet

Teknik Tarifi: Aımatür kaide§i alimanyum veya sacdan imaledilmiş, opal cam gloplu. lP 20 koruma
dayanlkl| silikon kablo ale döşenmiş. ampulün arka taraflnda oluşan lslyl ve lşlğ| yans.tmak için pa

slnıfll iç tesisall yanmaya
rlak alüminyumdan .eflektörü

bu|unan, armatüİ gövdesinin alt taraflna yedeştirilmiş, aşağ| ve yukan hareket etti.ilerek algllama alan| ayarlanabilen, sensör
üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayar| ve gün |şığl ayan yap|labilen, Atlk Elektrikli ve EleK.onik Eşyalann Kontrolü
Yönetİneli!ıi'ne, (2o14l35/AB} Belidi Gerilim slnlrlan için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgali yönetİneli]ine, Ts EN 6059&1, Ts
8698 EN 6059&2-1 ve Ts EN 606692l standadlanna uygun olarak üreti|miş ve cE uygunluk işaretiyle piyasaya ar, edi|miş
olacaKlf. Duvar tipinde 180" ön taraflndaki alanda, tavan tipinde ise 360" Pvresindeki alanda algllama yeteneğine sahip dijital
optik alg|laylq sensödü, E 27 duylu, 4o^' akkor ]1amanll ampul dahil slva üstü duvar tipi armatürünün temini, işye.ine nakli,
bağlantlannın ve ayadalllltljt?P |[,?ş] !9!l!9v| rneEglle v.9 |şe !ı qa!!!§El tıc49 !9§! !.. _

16 ?42-12gl2 360o tavan tipi slva üstü hareket sensörü, Hareket sensörleri Adet

Teknik Tarif: 220 - 240 volt Pbeke geriliminde. -2G'c ve +40oc arasl sıcakllkta çahşabilen, f,üoresan tipi lambalarda 400 wat'a,
akkor flamanl| lambaıarda 1000 wat'a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotlafla dev.ede kalma süresi ayan ve gün
lşlğl ayan yap|labilen. en az lP 44 koruma sln|f||. Atlk Eıektrikti ve Elektronik Eşyalann Kontrolü Yönetırıeliği'ne, (2014/3yAB)
Belirli Gerilim slnlrlan lçin Tasarlanan EleRrikli Ekipman ile ilgiliyönet neliğine. Ts EN 606692-1 standa.tlanna uygun olarak
ü.eülmiŞ ve cE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş, duva, tipi olanda optik algdaylclsl d0ital yapda ve 'l8tr ğn tafaflndaki
alanda, tavan tipi olanda 36e çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip olan, duvar tipi slva üstü hareket sensörünün temini,
işyerine nakli , bağlantllan!!n ve aya rlaalnln masl her nevi maıze dahil r halde teslima

17 742-2a3 U-lx40 Whk A,matür. FL ARMATÜRLER Fs 8697 EN Adet
60598_,l_Ts EN 60598-1_2Lc)

Teknik Tarifi: contaİ. menteşeli, aqlabilen ve ku|akll vidalada slklştlilabilen içine eleKrostatik boyall sac monte edilmiş
polikaöonat göVde, şeffaf polikarbon kapakh, en az 8 c.n derinlik. ampul cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, en düşük lP
65 koruma derecesine sahip elektaostatik toz boyall almatür, fföresan ampulü, elektronik balastlarl, Ts EN 60400 standard|na
uygun duyu.

lantılarln
bağlantl kablolan, her nevi malzeme ve işçilik dahil komple eıanj a.matü. işyerine nakl

ln.,Y"_e-"ry""qİhra!qyqP!!mqs!tıer!9"v,i..!TeP_e.Fç.vr]şr!!tdah!!§Er hzlFg !gg!!!i,, . _ ,

|. 21x12 mm'ye kadar, tek bölmeli PVc kablo kanall

ive ye.ine montaı,

782-50118

dayanlkİ, RAL

Tek;ialı3f

re m ve üstündeki ebatlardaki

o keli

Teknik Ta.ifi: Bina içinde; kuweüi ve zayf aklm iletkenbri.in ernniyetli şddlde taşlnmaslnda kullanllmak t ere tasadanmlş, lso
9001-2000 belgeli, Ts EN 50o8$.l.Ts EN 5008$2l.Ts EN 5008s,2-3 staoda.tlanna uygun, aıev ilet neyen.halojen fİee
malzemeden imal edilmi§, mekanik darbelere dayanlkl|, kendiliğinden sönen PVc (UL 94 V0 M1), atİnosferik ve t V |şlnlanna
dayanlkİ, lP 40 korurna sln|fll, cE uygunluk §aretli, EEE (Roch) Elektriklive Elektronik Eşyalarda Bazl zararlı Maddele.in
slnldandlnlmaslna dai. yönetııelııine uygun,-25"c ila +60'c o.tam srcakhğlnda ç3llşabilen. dielektrik aklml 260 kwcm' ye

kana ar içlen kiİtlemeli ve folyo kaplamall), Ku|lanlIan iç köşe,

m



TRABZoN tı_ ı-riı_ı_i rĞiriı{ ı{üoünı-üĞü
rexı.ıix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ARsiN |MAM HAT|P oRTAoKULU VE ARslN ATATÜRK |LKoKULU oNARlM işi
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl

s.
No lmalafun cinsi

Sayfa: 3
Pursantaj

l%l
Birim Miktaİl

dlş köşe ve di.sek aksesuarlan rnenteşelitip ve ha.eketliolan, Kanal tabanlannda duvara montaı kolaylaştıran şablonlaşmlş dikey
ve yatay montajdelik|eri bulunan, PVc kanallann temini, işyerine nakli, yerine montajl. bağlantllannln yapllmasl. iç köşe.dlş

ahil halde teslimi_!ğşe.di.sdçon
19 791_107

landlrma, T dirsek Ve çe.çeveler gabi her tü

2X4 mm' P.18, Peşel, Bergman veya PVc boru içinde (Ho7z,o7z1\
iletkeni ile kolon ve besleme hanl ıesisi

Teknik Tarifi: Ana hat ve besleme hatlan alev ilefneyen halojensiz kabloıar (ihzarat 0/660) Tüm Halojen Free Ts EN 5052$3-31.
TS EN 50267-21.2,3, Ts EN 60332-}22 standaİdlaflna ve 20,|4R5l A8 Belirli Gerilim s|nlrlan Dahilinde Kullanllmak Üzere
Tasarlanmlş Elektİikli Techizat ile llgili YönetYıeliğine uygun imaledilmiş. cE uygunluk lşa.etiyle piyasaya arz eda|miş, plastik izolela
(Ho7z,o7zl.en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattl tesisi. boru, kroşe, buat muf, dirsek. klemens, demir konsol,
boya. her neü malzeme temini ve işçilik dahil.
Not Ts EN 50575 ve Ts EN 5o575,/A1 standailanna. 30512011/AB Yapl Malzemeleri Yönet nelıJine uygun olarak ü.etilmiş, cE
uyguntuk işa.eliyle piya§aya arz edilmiş ve ü.eticinin perrormans beyanl ve Avrupa Bi.l(!i tarafindan akredite edalmiş kuruluŞlardan
allnmIs e9&!,ı!a!s D9ğ§49z!!§94|fiEş!,9 ş3!!P olacaktıa

20 791-109 2x1.5 mm' P.14, Peşel, Bergman veya PVc boru içinde (Ho7z,o7z1')
iletkeni ile kolon ve besleme hattl tesisi

m

Teknik Tarifi: Ana hat ve besleme hatlan alev iletrneyen haloiensaz kablolar (i

Ts EN 50267-2-1,2,3, Ts EN 60332-}22 Standardlanna ve 2014/35,/ AB 9e
hzalat 0/ö60) Tüm Haloien Flee Ts EN 5052r}3'|.
lirli Gerilim slnlrlan Dahilinde kullanllmak Üzere

Tasarlanmlş Elektrikli Techizat ile llgili Yönetİneliğine uygun imaledilmiş, cE uygunluk lşaretiyle piyasaya az edilmiş, plastik izoleli
(Ho7z,o7zl,en az 3oo/50o V) oımak üzere kolon veya besleme hattl tesisi, boru, kroşe. buat muf, dir§ek. klemens, demir konsol.

boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
Noi: Ts EN 50575 ve Ts eı soszsıAı standartlanna, 3or2o1,1/AB Yapl Malzemeleri Yönetrneliğine uygun olarak üretilmiş. cE
uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üretıjnin performans beyanl ve Avrupa Bi.riği ta.af|ndan ak.edite edilmiş kuruluŞlardan

. - ?.!!!rn-!ş

2,1 792-101 Normal sorıi, Halogenfree kablolu aydlnlatma sorİisi
lr

Adet

Teknik Tanfi: Halogen Free Alev yaymaz boru içerişinde linye hatla.i en
3_1 KaLc veTs EN 50267-' no,mlarlna uygun. faz ve nötr iletkenle.i Ts

az 2.5 mm2 sorti hatlan en az 1,5 mm2, lEc 60332 Part
6249a göre renklendidlmiş plaşlik izoleli (Ho7z,o7zl)

cin§nden olmak üzere buat. klemens. anahtar, amatür. tespit takozu. he, nevi maızeme temini, işye.ine nakli ve iŞÇilik dahil

farkl tldenmez.os
komple slva üstü veya stva alt ayd|nlatma sortisi yap|lmaŞl (a.matüf hariç), Duvar kaılnllklan normalden

EN 6138&1. iEc60754 standa.tlanna uygun. UL test seiifikalaflna, VDE veya geçerl
fazıa olduğu haılerde fyat
iuluslalara§l

sertif]kalara,cE Uy9unluk işaretlemesi i|§tirilmiş halogenfree alev boru sorti fiyatl na dahildir)

22 7s2-1o2 Komütatör Sorti, Halogenfree kablolu aydlnlatma sortisi Adet

Teknak Tarifi: Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde linye hatlarien az 2,5 mm2 sorli hatan en az ,|,5 mmz, lEc 60332 Pan
3.1 Kat.c veTs EN 50267-1 no.mlaflna Uygun, faz ve nöt. iletkenleri Ts 6249'a 9ö.e İenklendirilmiş plastik izoleli (Ho7z,o7z,l)
cinsinden olmak üzere buat. klerİıens, anahtar, a.matür, teşpit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahi|

komple slva ü§ü veya slva altl aydlnlatma soatisiyapllma§
fa.kl ödenmez.Crs EN 6,|38&1, lE60754 standartlanna u

| (armatür ha.iç). Duvar kallnl|klan normalden tazla olduğu hallerde fiyat
ygun, UL test sertifikalanna, VDE veya gePrli uluslararasl

sertifika cE luk i retlemesi i rilm h alev boru solti na dahild

23 792-,lo4 Paralel so,ti, Halogenfree kablolu aydlnlatma sorlisi Adel

Teknik Tarif: Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde lanye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatla.| en az 1,5 mm2, lEc 60332 Part
kniş pıastk izoleli (Ho7z,o7z1 )3.1 Kat.c veTs EN 50267-1 nomlarına uygun, faz ve nötf iletkenleri Ts 6249'a gö.e renklendiri

Ginsinden olmak üzere buat. klemens, anahtar, armatür. tespil takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçiIik dahil
komple srya üstü veya slva alt aydlnlatma §ortisi yapllİnası (armatür hariç). Duva. kallnllklan normalden 

'azla 
olduğu hallerde fiyat

farkl atenmez,(rS EN 6138a1. lEc6o754 standartlanna uygun. UL test se.tifikalanna, VDE ıreya geçe.li ulusla.arası
sertafikalara,cE Uys halogenfree alev

24 79ı102 Güvenlik hattl priz sortisi, Priz sortisi

Teknik Tarifi: Ölçü: Linye hattt 35 mden fazıa olunca besleme hattı olarak birim fiyat no, 791400den ödeme yapllır

25 811101 Telefon ıesisatı sortisi Adet :

Teknik Tarif: Peşet, be.gman veya PVc içerisinde plastik izolelio,50 mm. çapünda iletkenli, plastik kll|i| telefon kablos! Cl-s EN
60708) ile slva
dahil. (Ana hat
hattl uzunluğu
yapIllr.

alt| veya slva üstü telefon sortisi yap|lmasl Buat özel telefon prizi lİşi ve kasasl her nevi ufak malzeme ve işçilik
ve makina ha.iç, top.ak hattl dahil. kat dağltım kutusundan he, telefon için müstakil hat çekibcekti.,) olçü: so.t'
20 m.yi geqnedikçe aynca bir bedel ödenmez. sodi hattlnln 20 m.den sonrast içan BFT.No. 8'|8400'dan ödeme

i 4 Çifre kadar (toprak hattl ile bidikıe
"' i tesisatı os,393o)

) P.,l4, Bina içerisinde ana hat26 81&1 m

Teknik Ta.ifi: Bina İFrisinde 0,5 mm çaplnda standartla.a göre renklendi ilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştarilmiş iletkenli

PVc izoleli ve PVc k|l|f,l telefon kablolari iıe peşel, bergman veya PVc boru içinde ana hat tesisatl yaplhasl , her nevi ufak
malzeme ve işçilik dahil.

27 alç1o1 Adet

Tekn ik Tarifi: Her katta bir tane tesis edilmek üzere menteşelive kilitlenebilir kapakll, ,| mm. katlnllkla DKP sacdan, s|va üstü veya
duvara gömülü, bteniıen renkte, tabanc€ boyall dağıtlm kutulan ve bunla.a ait ufak tespit ve bağlant malzemesa. özel teleron
klemensi, kutuya ge|en kablotann uçlaflnln usutüne uygun ola.ak aqİp şekillendirilmesi lehimle bağlanmas| he. nevi ufak malzeme

ik dahil

28 83G103 Konvansiyonel resetlenebilir (slflrlanabilir) yangın ihbar butonu Ve
monlail

Teknak Tarm: Konvansiyonel ,esetlenebilir yangln ihbar butonu, üzerindeki esnek klnlmaz cama basllmaslyıa aktive olmall ve
sıflriama kadar bu durumda kalmahd|r. Ts EN 54-1,1 standard|na. 3052011/AB Yapl malzemeleri

A I

aaet :

-lekrik5f o Teknikeı

Poz No

m:

bofu sorti

Adet

10 Çifte kadar, Telefon dağltlm kutularl



TRABZON IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
TEKNiK şARTNAtttE (iş Kalemleri)

İşin Adı: ARS|N |MAM HAT|P ORTAOKULU VE ARS|N ATATÜRK lLKOKULU ONAR|M lŞİ
iş Gıubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl

s.
No Poz No imalatn cin5i rsanıaj

(%)
Yönetrneliğine u},gun imal edihiş, cE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edihiş, üreticinin performans beyan| ve Avfupa Bidiğa
taraflndan ak.edite edilmiş kuruluşlardan allnmüş Performans Değaşmezlik se.tifikas|na §ahip olacakt|r. Butonun temani. yerine
mo .Je!g!n ihbar sortilerine bağlanmasl her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çallşlr halde teslimi.

29 833_593 Harici elektronik yangln ihbar sireni Adet
İeknik Tarifi: Dahilisirenin gövdesi sağlam, |slya dayanlkll k|rmlzl renkte ve estetik görünüş|ü olmalldlr. siren minimum 100
db/lmt ses şiddeünde olmal|dlI. siren neme ka§l korumalI zamana ka§| boyaİ o|maİd|r. siren koruma slnlf| en az lP 65
olmahdlr. siren Ts EN 54-3 standardlna, 3or2011/AB Yapl Malzemebıi Yönet nel(iine uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk
işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin pe.fo.mans beyanl ve Avrupa Bir|iği taraflndan akredite edilmiş kuruluşlardan allnmlş
Performans oeğişmezlik sertifikaslna sahip üİetici firma mamulü olacaKlr. sirenin temini. işyerine nakli her türlü ufak maİzeme
dahil, test edilerek Çallştr halde teslimi

30 833-733 1 saat süreli çift yüzıü, kesİnüde yanan acil durum yönlendirme
armaıürü (Ledli) Adet

I

Teknik Tarif: Renk ve işa.et ro.matlan ilgiıi Ştandartlara uygun olan. tek veya çii yüzlü, led lşlk kaynak|l. Ts EN 6059&2-22
standardlna uygun ve Atk EleRrikli ve Eletİronik Eşyalann Kontrolü Yönetİneliği'ne, Binalann Yang.ndan Korunmas| Hakk|nda
Yöneünetiğe, 20148rAB gelirliGerilim slnlrlafl için Tasadanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetrneliğe? ve Ts lso 3864-1 /2. Ts
lso 7010, Ts EN 1838 ve Ts EN 50172 standadanna uygun ola,ak oretikniş, cE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edikniş acil
durum yönlendirme aımatürunün temini. işyerine nakli ve montajl.

31 880-2002
2x2x0.8+0.8
KABLoLARl

mm', JH(st) H HALoJENslz YANGlN ALARM
m

0815
Teknik Ta.if: Güvenlik sıstemlerinde, habedeş.nede, kapall ve kuru alanla.da kuılanllan, Ts EN 60228'e uygun, baklr ilelkenli, DlN
VoE 0815'e uyguo; çal|ş,na srcakl|k aral|ğl -30"c ile +70'c (sabit te§sat için)olan, TS EN 5029G2-26 ya uygun halojen içemeyen
alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu. perter büküıü, toprak teliyle bidikte alüminyum folyo saflll. dlş klllf RAL 7032 9d halojen
içermeyen alev geciküriciti Ts EN 5029G2-27'ye uygun izoleliyangln alarm kablosunun temini, geçil lre güvenlik borulan, hef neü
malzeme ve lik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahi6ir

2xo.75 mmı, LlYcY, LlYc2Y sinyal kablolan, LlYcY, LlYc2Y veya
32 880-394/01 LlY(st)cY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyalve kumanda kablolarl

(olÇü: m) (VDE 0812 )

Teknik Tadfi: (VDE 0812-VDE 0814_VoE 0817) Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlant|larda, ses f.ekansl iletiminde. sinyal ve
bilgi iletişim kablolan olarak kullan|lan, f,ek§b|lyaplh, çoklu bükülmüş baklr iletkenlerin yarl se,t PVc ile DlN - 47100 standa.d|na
uygun renkle.de izole editerek oluşturulan damadann bi.lilde katlar şeklinde bükü|mesi ile oluşan kablo özü şefiaf PEs sarma
bandl ile helisel sarllarak üzerine kalayll baklr tellerden min o/o 85 ört neli örgü ekranlt isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve
ö.gü eksenli tip kablo TSEK belgeli enst.üman, sinyal ve kumanda kablolafln!n işyefine temini, geçit ve güvenlik borulan, her neü
malzeme ve işÇil ik dahil. Not: Dahili tesasatta (peşel, bergman veya PVc boru ) dahildir

ı AIıZIKa]
t.ç TÜ:!
TekiıikJr

lnş t Teknıker

Sayfa: 4

Bi.im ıtliktan

m



TRABZoN iı_ ı{iı_Li eĞiriı-ı ıvıüoünı_üĞü

iş xaı-eıııı-eni punsıı.ıreıı-ını üüzoeı-eni)
(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredi0

işin Adı : ARslN |MAM HAT|P oRTAoKULU VE ARslN ATATÜRK ILKoKULU oNARlM lŞİ
İş Gıubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları Sayfa:1
s :8arim iktan Pursantaj

lv"l
Poz No imaIatn cinsiNo

o4.773lAo1 Gömme iç kapl kilidi (Geniş tip) os EN 12209) Adet:1
:z 04.773lAo8 Kapl kolu Ve aynalafl (KromajlD GS EN 12209) ] Adet

, 3 04.773lA10 Menıeşe
, 4 18.,185 Her cins demirli ve demirsiz beton inşaalln ylkılmasl

5 1a_195A Her tüdü ahşap, kapl kasasl, kapl kanadl pencere ve camekan
sökülmesi

m2

6 l8.198/28A Alüminyum ve PVc den yapllan her türlü kapl ve pencere
doğramaslnln sökülmesı

7 27-525/2
saten alçl ve perlitli alçl slva harçlannln karlşlml ile 5 mm kallnllkta
düzeltme slvasl yapllmasl (Kaba slva, brüt belon yüzeyıer, peditli slva
alçı sl ve b€nzeri Verlerde)

8 A01 Gömme iç kapl kilidinin yerine takllmasl (Geniş Tip) Adet

9 A08 Kapl kolu ve aynalannln yerine tak|lmasl (Kromajlü Adel

Menıeşenin yefine takllmasl Adet

12 MSB.669/A Renkli Mermer Kapl EşiğiYapllmasl
,l3 P-135 120 DAK|KA DAYAN|ML| PANİK BARL| YANGIN KAPlsl Adet

14 Y,22.oo1n1 Ahşaptan masif tablall iç kapl kasa ve pervaz| yapllmasl yerine
konulması
Laminat kaplamall, iki yüzü odun lifinden yapllm|ş levhalada (md0

: 15 Y.22.009/03 presli , kraft dolqulu iÇ kapl kanadl yapllmasl, yerine ıakllmasl

16 Y.23.241

Plastik doğrama imalatl yapllmasl ve yerine konulmasl (sert PVc
doğrama profllerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri
imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapall iken
örül Ve dikkat bir e, enaz'| ma

17 Y.25.00r07 Eski boyall yüzeylere astar uygulanarak akikat su bazlı yarlmat boya
yapllmasl (iç cephe)

1a Y.25.oo3n1 Yeni slva yijzeylere aslar uygulanarak iki kat su bazk yanmat boya
:Li]

llmasl e
40x40 cm anma ebatlannda, her lürlü desen ve yüzey özelliğinde,
l.kalite, renkli seramik yer karolarl ile 3 mm dez aral|kh döşeme19 Y.26.005/4o3
kaplamas| yapı|masl (karo yaplştlnclsl ile)

-----_{_

Yü lmar

Toplam: 57,6392 -

iARZI
ln Teknjk

Adet

11 MSB.608/AA Kaba Sıva Yapılması

k9



TRABZoN iı_ ı-ıiı_ı_i eĞiriı{ ııüoünı_üĞü
rexı.ıix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ARS|N IMAM HAT|P oRTAoKULU VE ARS|N ATATÜRK ILKoKULU oNARlM lŞi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları

s.
No Poz No imalatln cinsi Birim Miktarl

Sayfa: 'l

Pursantd
$l

1 04.773lAo1 Gömme iç kapl kilidi (Geniş tip) (Ts EN 12209)

' Teknik Tarifi: DoĞMMA MADENi AKsAMl Kapl doğrama madeni aksamlar! (Ahşap, metalve plastik)

l Adet :

Teknik Ta.i6: DoĞRAMA MADENi AKsAMl Kap| doğrama madeni aksamlan (Ahşap. metalve plastik)

3 M.773lA1o Menteşe

Teknik Tarifi: DoGRAMA MADEN| AKsAMl Kapl doğrama madena aksamlan (Ahşap, metalve plastik):

;4 ,l8.185 Her cins demirlive demirsiz beton inşaatln ylkllması
Teknik Tarifi: Patlay|cı madde kullanmadan. demidi ve demirsiz beton i.şaat|n ylkllmasl, inşaat yerindeki yukleme, yatay ve düşey
taşlma. boşaltna, her tüİlü aşçjlik, araç ve gereç giderleri. yüklenici genel giderleri ve kan dahil, demirli ve demirsaz beton inşaatln
ylkdmaslnln 

' 
m'fiyat:

_örÇÜ - Ytleı _ıpııı b9Y!!!!!!4 gaa lacıni!§
Her türlü ahşap, kapl kasasl, kapı kanadl pencere ve camekan
sökülmesi

m2

Teknik Tarifi: ldarece sökül nesine kara. verilen he, türlü ahşaptan yapllm|ş, kapl kasalafl. kapl kanatlan, pen@rcle,in ve
camekanlain itinah bar şekilde salkülüp. ıjarece gösteriıen yere istiffenmesi ve ıra.eye teslim edilmesi, inşaat ye.indeki yükle6e,
yatay ve düşey taş|ma. boşaltna, araç ve ge.eç gıler|eİi, yüklenaci genel gidede.i ve kan dahil. 

' 
m'lİyaİ.

ÖLÇÜ : sğkülen imalata,ait olduğu imalat poz numara§lnda beli.tilen ölçıl şekla aynen
uy9ulanlr

6 18.198/28A

Teknik Tarifi: PVc ve alüminyum pencere doğramaslnl yeniden kullanllabilecek şekilde itinal| olarak sö'külmesi, çlkan malzemelerin
isüfi, inşaat yerindeki yükıeme. yatay ve dğşey taşlma. her türlü işçilik, araç ve ge.eç giderleri. yüklenid genel gilerleri ve kan dahil.
alüminyum ve PVc den yapılan her tüdü kap| ve pencere doğramasl söftülmesinin l rrf fyatl:
ÖLÇÜ : Söküm yapllan kapl, pence.e alanl ölçülür,
NoT : sökümden çlkan malzemeler idareye aiüir

Alüminyum ve PVc den yapllan her türlü kapl ve pencere
doğ,amaslnln sökülmesi

saten alç| ve peditli alçl slva harçlarlnın karlşlml ile 5 mm kalınllkta
7 27.52512 düzeltme sıvasl yapllmasl (Kaba slva, brüt belon yğzeyler, perlitli s|va

: alclsl ve berEeai yeabrde) : _
ll Teknik Tarifi: s|vanacak yüzeye salen alg ha.q (Poz so: 

'0.061/2) 
ve penitıi alç| slva harqn|n ('l0.102) kanştlnlmaslyla elde

edilen harçla 5 mm kallnİkta sNanln çelik mala ile yapllmasl, hertürlü malzeme ve zaiyaı|, işçilik, çallşma sehpalan. inşaat
yerindeki yükleme. yatay ve düşey taşlma, boşaltma müteahhit genel gidederi ve kan dahi| ,l m' fiyatl:
olçü: 1) Projedeki ölçuıere gö.e, Ş|vanan biitüo yüzler (boşluk yanlan dahil) hesaplanlr.
2) Doğrama pe.vazlarl ve varsa ahşap süpirgelik altnda kalan sNa yüzeyleri hesaba kafuİr.
3) Bütün bosluklar ve diöe, cins kaolama vüzevleri düsülüa,"

8 A01 Gömme iç kapl kilidinin yerine takllmasl (Geniş Tip) Adet

Madeni Aksam Birim Fiyat|
(AhsaD. ]tretal. Plastik)

9 A08 KapI kolu ve aynalarlnln yerine taklImasl (Kromajh) Adei İ

:

Teknik Ta.ifi: MADENiAksAMLARl Kapi ooEramaıiiı rııaoeni s a'im Fiyatı
(Ahşap, Metal.

10 A10
Teknik Tarifi

i i Ghşap, ıretal, Phsü()

Menteşenin yerine takllmasl
MAD AKSAMLAR| Kapl Doğramaları Madeni Ak§am Birim Fiyatl

Adet

m2

l

Teknik Ta.ifi: 1 m! dişli kuma 350 kg Ts 19 uygun PÇ 32,5 (cEM l 32.5) çimento kafulmasl ile hazıdanan harçla o.1alama 2c.n
kaltn||ğ|nda kaba s|va yapllması, gerekli zamanlarda suıanmas|. duvaa yüzeyanin temizlenmesi, her türlü maızeme ve kaybl, işçjlik,
anşaat yefindeki yükleme. yatay ve düşey taşlma, boşaıİna. yüklenici kaı ve genel giderler dahil 1 m' kaba slva yap|lması
Ölçü: Projedeki ölçirlerine göre stva yapllan bii,tün yüzeyler hesaplanlr. Doğrama Fıefuazlar ve varsa ahşap süpürgelik altlnda kalan
slva yüzeyleri hesaba katlllr, bütün boş|Uk|ar ve dıle. cins kaplama yüzeyleri düşülür,

12 MSB.669/A Renkli Mermer Kapl Eşiği Yapllmasl m'
Teknik Ta.ifi: 400 kg. dozlu harç ile 3 cİn kallnllğlnda altİk serilmesi, bu harç üzerine 3 crn kaİnİğlnda. kasa genişl(Jinde renkli
mermer plak eşiijin konulmas|, döşeme ile kasa ara kesitlerinio öze| macun ile slvanmasl, yanm saat sonra macunun
temizlenmesi,, arap sabunu ile cilalanmas| un, §çilik hel tğİlü malzeme ve zayiat, alel ve edevat gılerled, Ç yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşlmalar, boşalbna, müeahhit kan ve genel gİle,br dahil. l m2 fiyat|dlr,
Ölçu: Me,mef pıak alanl hesaplanl..
No!ar:
K=ıe§pit edilen katsay., a=en (cİn), b=boy (cfİ|), h=kaİnhk (cm)
K:(klxlc)-1, k1=log(axbylog(180)-0,22 (ebat artls katŞay|ş|), k2=la(hylo9(6)+0,6l (kallnİk adls katsaytsl)
Tüm serbest boylar için ebat artls katsay|sl k1=1 dir,
3x3oxs.boy için, k1 =1. k2=|os(3)no9(6)+0.61=1,22
K11'ı1 ,22|1= o,22
2x3oxs.boy için

YlLDlz nR
şoot İekn,kel

K=1

Y0 Mimar

-_:- Adet

2 o4.773lAoa Kapl kolu ve aynalan (Kromaih) os EN 12209)

''.

5 18.195A
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TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i eĞiriı,t ııüoünı_üĞü
rExııix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ARS|N |MAM HAT|P oRTAoKULU VE ARS|N ATATÜRK |LKoKULU oNARlM lŞi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları

s.
No Poz No imalatln cinsi Birim Miktarl Pursantai

(v,l
04.41dc0o,1..... 1,ooxo,z2= o,2. m2

13 P_l35 120 DAK|KA DAYAN|ML| PAN|K BARL| YANG|N KAPlsl Adet

Teknik Tarifi: Proje ve teknik şa.tnamesine uygun olarak 120 Dakika dayanlmll Panik Barll Yangln kaplsl imalatlnln yapllmasl için.
her tüdü malzeme i|e zayiat, işçilik, araç ve ge.eç giderieri ile imalat ve/veya malzernenin işyerine nakli, iş yerindeki yüklerne, yatay

. ve d!!ş.ey taşlma, boşahma. montaj, mijteahhit kan ve geneıgidede. da!!! 1 Ad, fiy4!!!!

14 Y.22.oo1lo1 Ahşaptan masif tablall içkapl kasa ve pervazl yapılmasl yerine 
m.konulmasl

Teknik Tarifi: P.ojesine gö.e iç kapllara l. ka|ite beyaz çamdan (kökna.), temiza en az 45 mm kallnllkta masif kasa ve temzi en az
22 mm kal|nllKa iki tarai| pervazın yapllmasl. duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, ge.ektiğinde pervaz ya da kasa
kenanna, çta konulmasl, bu işler için gerekli he. tüdü malzeme ve zayiatı, araç, gereç. işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşma.
boşaltma, müteahhit genel gidederi ve ken dehil, (boya ve ci|a harÇ) 1 m' fiyatl:
ÖLÇÜ: Projesine gö.e yap|lan kasa ve pervaz a|anl hesaplanlr.
NoT: Çıta hiledilmez.

15 Y.22.0o9/03
Laminat kaplamall, iki yüzü odun lifinden yapllmış levhalarla (mdf)
presli, kraft dolgulu iç !(qpI

Teknik Ta.ifi: Projesane 9ö.e; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kallnhKa oıacak şekilde. temizi en az 32 mm kallnllkta
ve seren başllklaindan yap|lan çatk| araslna 32 mm'lik k.at doıgu ile meydana getirilen iskeletin ikiyü2üne 4 mm odun lifr levha
(MDF) prese etsnek suİetiyle iç kap| kanadl yap|lmasl, her iki yüzü laminat kaplanmasl ve yerine tak|lmasl için çivi, vıla, tutkal ve
benzeri her türlü malzeme ve zayiatl. işçilik, işyerinde yükleme. yatay ve düşey taş|ma, boşaltryna ve madeni aksamlann yering
takllmasl, kag kanadlnln yerine taklİp allştlfllma§l, müteahht genel giderleri ve kan dahil. (madeni aksam bedeli hariç) 'l m2 fiyatl
öLçü:
1) Kap|,kanadlntn dlştan d|şa enive boyu ça.pülarak alan hesaplanlr. Bu ölçuye kapı kasalafl dahiledilmez-
2) Boşluktaka kap| kanatlannln çoğaltlmasl halinde agll. veya sabit kanatlann hepsi kapal| şekilde ölçüye girecektir. (sabit,
kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bun|arda kanat ölçüsüne sokuIuİ, aynca kasa bedeli ödenmez.)
NoT:
1) Genel olarak kap doğramaıannda kullanllacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şart| ile her cins kilit ve kilit kollan, aynalan,
sürgü. stop lastikli tampon, menteşe ve yayll menleşeden ibaretli..
2l lüadeni aksamln Yefle.ine takllması işçiliği doğrama fiyatlarüna dahildir

Plastik doğrama imalaıl yapllmasl ve yerine konulmasl (sert PVc
16 Y.23.241 doğrama profllerinden her çeşit kapl, pencere, kaplama ve benzeri kg

imalaı) Not: Tüm ana profiller ile alave profller, pencere kapah iken
rül ve dikkat bir rde.enazl ma

Teknik Tarifi arece onaylanmış pİoje ve detaylanna göre yapllan seıt PVc profillerden plastik doğramala. ve aksesuarlan ve
cam çtalan hef tüdü hava şaıtlanna ka§l dayan|kh, yüzeyleri püfüzsüz olmaldlr. PVc den mamul ana profil(standardlna göre et
kalınllğı s|nlfl 'A" olan ve görunür yüzeylerdeki et kallnllğl 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2.5 mm olmaİd|r.) kesitlerinde
gerek l§l gerekse ses izolasyonu ve aynca su tahliyesini hzIand|€cak şekilde tasarlanmtş ön odacık sistemi olaca*lır, Metal
takviye profilleri ile ana p.ofillerin (kasa, kanat. orta kayi) gerekli mukavemeti sağlanacaktlr. Metaltakviye profilleri, slcak daldlrma
metodu ile yap|lm|ş galvanzle pasa ka§l korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir- He. iki halde de sac kaİnlığl kasa ve
kanatla.da ,|,5 mm'den fazla orta kaydda da 2 mm den fazh oknayacaRlr. (Ancak çok geniş kay{ ve kanatlarda yapllan hesaplama
sonucu atalet momenti yukartda belidiIen sac kahnllklaindan yüksek çlkarsa ç|kan sonuca uyumlu katnftkta şac kullanllmalıdlr.)
Metaltakviyeli PVc profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlamasl vesaif imkanlarla bideştirilerek yardımd doğrama profilleri,

levhalar ve'diğe. profiller yardlml ile her çeşit pencere doğramasl, kapl, camekan ve benzeri imalat yaplhf. imalatq firmaca
önerilen siŞtenıe uygun ola.ak kanat arallklan iki slra EPoM kauçUk, neopren veya tpe contalada izo|e edileceKil. Her cins ve
kallnl|klardaki camln tak|lmas|, cam çtalan ya.dlmt ile olu.. lmalatq firmaca önerilen sbteme uygun ola.ak cam tespiti conta.
mastik ve diğer usullede sağlanacaktr. Her penc€re kanat çefçeve§i (doğramas|) doğrama kasaslna en az 2 (iki)) kap kanat

Pfçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edili.. Menteşeler kanadln ayarl| ç€l!şmasln| sağlayacak mukavemette ve dzaynında
olacaktr. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesileck bu iş bin geliştinlmiş makinalada kaynatllmak sureliy'e
imalat| yapülan pIastik doğramanln kargif aksama, kenet ve dübellerle gereR(rinde demi. konstrükŞiyona (kör kasa) paslanmaz
vida kullanlla.ak veya kilit profillefi yardlml ile tespiti yap|lacakhr. su. hava, ses geçirmeyecak şekilde sEdlrmazllğln sağlanmasl,
kanat arallklannda izola§yonu sağlayacak contalann sisteme uygun ola.ak yerleİine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatl, inşaat
yerindeki yükleme. yatay ve düşey taşlma, boşakna. §çilik, a.aç ve gereç gidederi, müteahhit genel gılede.i Ye kan dahil. yefine
monte edilmiş plastik doğraman|n 1 kg fiyatl:
oLÇU:
1)YalnE sert PVc plastik d€rama malzemesi. epdm, neop.en veya tpe contalar, silikon esasll macun, tespit vidalafl veya kilit
profilleri. birleşim parçalarü, profil içjnde bulunan takviyeler birlikte tafullr.
2)ldare lüzum gö.düğü takdirde proje boyı.rtlan üzerinden, profillerin tablodaki ağlrllkıanna 9ö.e ta.tl ağ|rlığlnı tahkik edebilar. Bu
tartl neticesinde tablolara nazaran 0/67 ağ|rlık fazlaslna kadar ödedre yapllı.. Tablodaki ağld|klara nazaran tail neticesi bulunan
ağlrllğln az olmasl halinde, yapllan imalatln idarece kabuledilmesi şartlyla tartt esas allnır.
3)Detay p.ojelerinde gerek plastik p.ofillerin, gerekse metaitakviye profillerinin metre ağlrllktan ile bağlant elemanlarünln birim
ağldlklad beli.tilecekii..
NoT:
1)Madeni aksamln yerine takllmag bedelidoğrama fiyatlanna dahildir.
2)Plastik doğİama aksesuan (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmalan, pivot menteşeler, siirgüler, kapl
alt ftrç€lai, hertüdü kapl kollan. hİlrolik mekanizmala. ben2eri açrna, kapama, kilitleme mekanizmalan vb.} taftıya dahil edihez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlaİca ıasdak|i fatu,a bedeline % 25 müeahhit genel gidede.i ve ken ibve
edilerek ödenir_
3)Tüm ana prof]lle, ile ilave profiller, pencere kapall iken gö.ülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en a2 1 m arallklafla okunakİ
ve görünür şekilde proril uzunluğu boyunca işa,etlenmelidi.. Ana profille. ile ilave profillefin aşaretlenmesien az aşağldaki bilgileİi

!çe!!9!id(,

s YlLDız
k Mirna[

iARZI
Ieknike]

Sayfa: 2
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işin Adı : ARS|N |MAM HAT|P oRTAoKULU VE ARslN ATATÜRK |LKoKULU oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları

s.
No Poz No Birim Miktan

Sayfa: 3
İursantaj

alatÇlnIn adl veya ticaramarkasl,
- Bu standa.dln işaret ve numarasl (TS EN 1260&'l şeklande),
- Et kallnllğl s|nlf|,

bilecek iq.a]4]!9!!q(ö!!eğin; ta.ih_vb.)
Eski boyall yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazl| yarlmat boya
yapllmasl (iç cePhe)

Teknik Tarifi: Eski boyaİ yüzeylerin tel f|rça. zlmpara veya mekanik yolla lemizlenmesi, gerekli alç tamirinin yapllmas|,
zlmparalanmasl, 0,150 kg sU bazk astar sürülmesi, istenilen renkte 0,,l00 kg ,l.kat, 0,100 kg 2.kat su bazll yar!mat boya yapllmasl
için her türlü malzeme ve zayiatü, işçilik, müteahhit genel gidefleri ve kan dahal, 1 m'fiyatl.
ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzey|er öıçülür. Tüm boşluklar düşülür
NoT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda aynca iş iskelesi verili.. §va açan iş askelesiva.sa, aynca boyaya veİilmez,

18 Y.25.003/21
Yena slva yüzeylere asta r uygulanarak iki kat su bazll yarlmat boya

llmasl e), Teknik Ta.ifi: Boyanacak yüzeyde; zlmpara, taşlama ve temizlık yaplld|ktan son.a, 0,150 k9 sU bazll asta. uygulanlr. bunun üzerine
: istenilen renKe 0,100 k9 1 .kai, 0,100 kg 2.kat su bazl| yanmat boya yaplmas| için her lürlü malzeme ve zayiat, işçilik, müteahhit, genel giderleri ve karl dahil, 'l m'fiyatl:

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşlukla. düşülüİ_

_ _ NoT.! rn q9n y!ks9! duvar ve tav?nlada aynca iş iske|esi.v!4!!!.§jE üQI, § i§!e|99!!q§a, 9y!!9a !oy3y9j9nlrne?, _
40x40 ğn anma eballarlnda, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,

19 Y.26.0o5/4o3 l.kalite. renkliseramik yer karo|an ile 3 mm derz arahkll döşeme m2

kaplamasl yapllmasl (karo yaplştlrlclsl ile
Teknik Tarifi: onaylanm|ş detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yap|şmay engelleyici kir, toz, çapak ve benzera kal|ntlardan
anndlrılmast ve nemlendirilmesi, yüzey üze.ine çimento esasİ, yüksek performanslı, kay,ma özelliği azaltlmlş. açlk bekletne
süresi uzatlmlş karo yaplştlnqnln süİiilmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesa, ]a0 x 40 c,n anma ebat|annda her tüİlü desen ve
yüzey özelliğine Şahip, l,kalite, renkla seramik yer karosunun, mastarve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araİklan blrakllarak
döşenmesi, derz|erin istenilen renkle çimento esasİ, standart performansİ der2 dolgu ma|zemesi ile doldu.ulmasl, kaplama
yap|lan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyat, işçi|ik araç ve ge.eç gidedefi, iş ye.inde yükleme, yatay ve düşey
taşlma, boşallma, müteahhit genel gaderleri ve kan dahil 

' 
m' fiyatl:

ılan ve varsa süpargelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanIr

k Mimar
la IKıiA

lnşoot Teknike,

imalatın cinsi

17 Y.25,oo3lo7



ARsiN iMAM HATip oRTAoKuLu vE ARsiN ATATüRK iı-xoxuı.u iırşınr ıvııxıı- ı-isrrs'

aRsiıu iıııaııı xırip oRTaoxulu' NDA yApı[Acıx işı_ın:

1. (18.195Al Zeman kat ve 1. Katta bulunan projede de gösterilen ahşap kap|lar sökülecek.

2. (Y.22.0O9/O3, A01. A08, 
^LO, 

O4.773l^OL, O4.773l 
^O8, 

O4.7 73lA10) iikülen ahşap kapıların

yerine projede belirtilen şekilde ahşap kapı kanadı ve kasas| yapıl|p yerine takılacak. Çalışır
halde tes|im edilecek.

3. (Y.?3.24I,04.773lAo1,04.773/^o8, M.773l^lo) 1. Kattaki iki adetwc'nin iç kapllarl yeni pvc

kapı olarak değiştirilecek. Çalışır halde teslim edilecek.

4. Plastik imalat 70 lik seriden gri contalı, şartnamede belirtilen özelliklerde olacak.

5. (Y.25.oo3/14 , ?7 .525/2| kapllar tak|ldlktan sonra, slva tamiri işleri yapılacak, hasarlı duvarlar

boyanacak.

6. (MSB.669/A } Projede belirtilen mahallere mermer eşik yapllacak.

7. (MSB.508/M, Y.25.oo3/27 ) Elektrik tesİsatl döşemesi sırasında oluşacak tüm sıva ve boya

tamirleri yapılacak.

8. inşaat mahalli temiz olarak bırakılacak. 5i)külen malzeme|er okul idaresine teslim edilecek.

ARsiN ATATÜRK iıxoxuı-u' NoA YAPltAcAK İştER:

9. (18.198/28A) Oku| binanın yangın merdiveninin mevcutta pvc olan kapıları sökülecek.

10. (P_135, 18.185) sökülen kapıların yerine proiesinde teknik tarifi verilen 120 dakika dayanımlı

panik barlı yangın kapıları takılacaktır. Kapıların yeni yerlerine yerleşimi sağlanabilmesi için

yeteri kadar duvar kırılacaktır.

11. (Y.26.005/403 ) Kapı kasaları takılırken oluşacak olan zemin seramik tamirleri yapılacak.

rz. (Y.25.oo3lL4, 27.525/2| kapılar takıldıktan sonra, slva tamiri işleriyapılacak, hasarlı duvarlar

boyanacak.

13. inşaat mahalli temiz olarak bırakılacak. Sökülen malzemeler okul idaresine teslim edilecek.

GENEI şARTIAR

1. İsteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup
Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda o|sun ya da

olmasın, proje detay, taraf Ve mahal listesinde belirtilen iş|erin fen ve sanat kurallarına uygun bir

şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatadan yola çlkllarak
ek ödeme talebinde bulunulamaz.

2. iş Kapsamında tüm nakliye Ve yatay düşey taşlmalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir

bedel ödenmeyecektir.

3. İş sonunda çalışılan mek6nların temizliği bedelsiz yapılacaktır.

4. Yap|lacak işler işin pro.jesine teknik şartnamesine ve mahal listesine uygun yapılacaktır.

Yaplıacak tüm iş kalemleri Pozlara, bayındırlıkça açıklanan poz tanlmlarlnl, mahal listesinde yapllan iş

tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır. Mahal listesinde pozlara karŞılık

gelen tanımlar genişletilmiş olup açıklama d5hilindeki tüm işler ilave bir bedel istemeden yüklenici

taraflndan fen ve sanat kurallarlna uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

cla, ni AR7,IK
ln§oot Teknikei
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
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TDPLAMDA |6 ADET
KAPI KANADI VE KASASI iı,,ıAL

ED İ-tCEK.

Kapı kanadı detayı KAPI KAsAsl DEIAYI

Kıs.nD bğ iki l,nf| 6 tM mdf l.m ile t plıE].

clıı 'ııiAPZIK

l-Kanadın iç kısmına; l5 cm arayla 3cmx3cm ölçülerinde
latalar çakılarak, iç ızgara oluşturulacak.
2-Kapı kanadının her iki yiizü 6- 8 mm mdf lam ile kaplanac
3- Kapı kanadına 3'er menteşe takılacak.( bilyeli)
4-Gömme iç Kapı kilidi silindirli l. sınıf
5-Kapı kolu ve aynalan (pirinç 1. sınıf)

,1Esma YlLD|Z-"Yüksek Mirnar

6-Kasanın her iki tarafındaki çerçevesi 6 mm mdf ile kaplanacak.
öLÇüLER YERiNDE ALINACAKTIR.+ _5 CM DEĞiŞKENLiK GöSTEREBILİR
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ARS|N |MAM HATİP ORTAOKULU
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I-PVC 70 Lk SER|DIN GRlcoNTALi KURş-JN

ÇERHEYEN MALZEMEDEN 0LACAK.
2- KULLANILAN MARKANIN 1. SINIF
PROFLNDEN YAPILACAK,KAPI KOLLARI PVC
MARKASIYLA AYNI DLACAK.
3-PVC doioınolor; TS 201 ve 5358 de
bohsediten tüın özettiktene sohip sent PVC
4-PVC pro€itten son derece düzgün ve
pünüzsüz, portok o[ocok.
S-Koso, konot, orto koyıt ve kopıPVC
pnof itteri d ışton içe en oz 4 odoc k[ ı, seri
genidiğ en o,z 70 ıınn olocok.
6-PVC proFitter hon PVc otonok (ç ltos z,
netol tokviyesiz, contosz) koso, konot,
orto koyıtto ontolonıo en oz 1.250
gnlrıt'nin ott ndo olrnoyocokt r
7-Hon r,ıodde ve ııukovenet özel(ik|,eni
bo şto olnok üzere türn özettikterin DIN
18055 nonrntorno uygun otocokt r.
8-Metot takviye (destek socı) profilleri
TsE 914 'de bohsedilen özettiklere uygun
s Eok dold rrno ııetodu ite 40-50 ııiknon
golvoniz ile koptonrn ış olocokt r.
g-Meto( tokviye pı^oFitteni soc et ko(n(ığı
1.5 nını'den oz olnıoyocokt r.
10- isponyotet korşlklonleğnti Ve konik
çektirııe özettiğne sohip olocokt r.
Kop (ondo ki(itti kop l isponyoteti
kulton (ocokt r. lsponyotet tok ıı no ko(,
oynoIor ki(it tertibot ı dohit editıniş
otocokt r.
ll-Kop ıkonottor ndo 4 yerden kovronolıve
isponyotet göbeğnde kot boğonok için
c ıVoto yenleri oç ..r,ı lş olocokt r.
12-Kop lkonod l kosoyo en oz üç ı,üenteşe
ile tutturulocok.

ma YıLDlzyüksek Mimar
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT

1. KAT PLANl
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT

ARSİN IMAM HAT|P ORTAOKULU
ZEM|N KAT PLANİ
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tl= 3.55 m
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ARsiN ıMAM HATıP oRTAoKUtu EIEKTRıK ıştERa MAHAL tısTEsı

|- 30.4.2 Bina panosundan uygun zemine 16 mm kablo ile bina içerisinde sıva altı bina

dışında boru yada kanal içerisinden çekilecek kablo ile 1,5 mt galvanizli topraklama
kazığı çakılacak, baraya monte edilecektir.

2- 700-2202,2210 Bina ana panosu çift bölmeli kantin sayacı ve okul sayacı olacak

şekilde 1m2 kat panoları ise 0,20m2 o|acak şekilde kalorifer dairesine 1ve 2. Kata sıva

altı pano konulacaktır. Ekli detaydaki kolon şemasına aynen uyulacaktır.

3- 715-1451 bina ana kesicisi 4 kutuplu TMŞ kullanılacaktır.

4- Her kat panosunda tutar vaziyette mutlaka ekli kolon şemasındaki AOS ve KAKŞ lar

ku lla n ılaca ktı r.

5- Bina tesisatl zemin kattaki kabloların tamaml sıva altına alınacak ve halojensiz

kablolarla tesisat tamamen yenilenecektir. Tavanlarda boru olan yerlerin haricindeki

yerlere kanal kullanılacak, kanallar vida ile tespit edilecektir. Kolon hatları 2*4 mm

halojensiz kablolarla yapılacak her kata ayrın kolon çekilecektir.
6- 738-100,830-103,833-593 Bina ana panosundan beslenecek ve merdiven otomatiği

ile kontrol edilecek yangın ikaz sistemi konacak yangın alarm kabloları ile montaj

yapılacaktır.

7- 7 42-ILo3,||05 Bina içerisindeki aydınlatmalar teknik şadnameye göre led

armatürlerle yapılacak lP koruma sınıfl ve ENEC sertifikalı sürücülerle yapılacaktır.

Aydınlatmalar 3Ove 60*60 4000K armatürlerle yapılacaktır.

8- 7 42-283 Zemin kat WC aydınlatmalarl U tipi 1*40W armatürlerle yapılacak 360

derece sensörlerle kumanda edilecektir. WC kabinleri giriş üstüne takılacak 180

derece sensörlü armatürlerle yapılacak beslemeleri sıva altından yapı|acaktır.

9- 792-tOI,1O2,|O4,793-|02 Sortilerin tamamı halogen free kablolarla yapılacalç

güvenlik hatlı prizler çocuk korumalı olacaktır.

10- 8015-101,818-102,819-101 Öğretmenler odası, müdür ve müdür yardımcısı odalarına

telefon sortisi yapılacak müdür yardımcısı odasına 1O kutuya uçlandırılacaktır.

11- 833-733 merdiven başlarına zemin katta ise her 2 çıkışa konacak şekilde 4 yere led

çift yüz aydınlatmalı yönlendirme levhaları konacak beslemeleri kanal içerisinden
yapılacaktır.

12- Bina kamera tesisatl korunarak kanal içerisine alınacaktır. Ayrıca seslendirme tesisatl

L|YCY kablolarla yenilenecektir.

E|ektrik tesasatı iç tesisat yönetmeliği standartlarına göre yapılacak piyasa deneyimi en az

3 yıl olan malzemeler kullanılacak lambalar en az 2 yıl garantili olacaktır. TSE standardı
kesinlikle aranacaktır. 2. TesisatI korunacak sadece kat panosu Ve içeriği değiştirlecektir.

ı.ç TÜ
fetci'rsr

R



ARS|ıı iıııeıııı Hnrip oRTAoKULU

GlRlş
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AclL ÇlKlŞ KAP|sI

Mevcut tesisat tamamen sökülerek slva altlna alınacakır.
Tavanlarda led armatür|ere geçis vida ile sabitlenen kanallar içerisinden yapılacaktır.
Tesisatta Halojensiz kablolar kullanılacak, priz sortileri için 3'2,5 mm lamba linyeleri
ise 2"2,5 mm kablo ile yapılacaktır.
Boru geçirilecek duvar|arın tamam| sıvarak boya tamiri yapılacakt|r.
Mevcut kamera lesisatl korunacaktlr.
Mecut hoparlör|er yerinde kalacak kabloları yenilenerek kanal içerisinden çekilecek.
Lıycy Kablo ile
Mevcut WlFl olduğu yerlere priz çıkılacaktır.
Idare odalarına telefon sortisi çekilecek Müdür yrd odasına uclandırılacak.
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