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İşin Adı : ÇAYKARA CEVDET SUNAY MESLEKİ VE TEKN|K ANADOLU LlSESl ONAR|M lŞl
Sayfa: 'l

No İş Grubunun Adı Tutan Yüzdesi
$l

Ana Grup 100,0000

1 lnşaat lmalatları 39,4309

2 Mekanik Tesisat 33,2664

3 Elektrik Tesisat|

GENEL TOPLAM 1 ,00-00
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iş xııeııı_eni puRsıı.ıraıı-anı güzoeı-eRi1
(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)

işin Adı : çAYKARA CEVDET SUNAY MESLEKi VE TEKNIK ANADoLu LlSESi oNARlM lşl
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl sayfa: 1

s.
No Poz ı{o imalatn cinsi Pu.santai

|.^|

1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik ga|vanizli toprak elektrot Ve gömülmesi Adet

2 7oo-22o2 0,10{,20 mıye kadar (0,20 m'dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar : Adet

3 700_2208 0,70{,80 m'ye kadar (0,80 rrf dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar Adet

4 715-120,t/DMnti

Demontaj, 3x400 Ae kadar, lcu: 50 kA, l1 (0,8-1) ln, 13 (el0) ln, 3
kuluplu,400 VAc'de en az lcu: 50 kA, Termik Koruma ayadı,
Manyetik Koruma Ayarll, Kompakt ıip termik Ve manyetik koruyuculu
şalterler
Montaj, 3X400 A'e kadar, lcu: 50 kA, 11 (0,8_1) ln, 13 (&10) ln, 3
kutuplu,400 VAc'de en az loJ: 50 kA, Termik Koruma ayarll,
Manyetik Koruma Ayarll, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu
şalterler

-------.]_-------

Adet

Adet

6 71&507 4x25 A e kadar (30 mA)
l/Ts EN 6100&2-1)

, KaPk aklm koruma şalterleri (ts EN 6100& ] Adet :

7 71&507DMntj Demontai, 4x25 Ae kadar (30 mA), Kaçak aklm koruma şaltefleri (ts
EN 6100ql/Ts EN 6100&2_1)

Adet

8 71&507/Mnti Montaj, 4r5 Ae kadar (30 rTıA), Kaçak aklm koruma şalterleri os EN
61008_1/TS EN 6100&2_1) Adet

10 724401 16 A'e kadar (3 kA), Anahtadl otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapa§teli)

11 724-40611
Üç fazh 25 A'e kadar (3 kA), Anahtadl otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli) (Ts 5018-1 EN

12 724-407 Üç fazlı 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)

13 725-311 Multimetre (Ts ,1417)ye uygun, Multimeıreler

4x80 A'e kadar (30 mA)
1/Ts EN 61008-2_1)

, Kaçak aklm koruma şalterleri Cts EN61008_ :Adet:

Adet

Adet

Adet

Adet

i
!

100-500/5 A, çü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, sn: 0,$1) (T9620 EN
60044-1) Barall veya baraslz tipte, kullanIlacak ölçü aletleri ile aynl
nite ücü 

'10 
V sınıf: 0,S1, aklm trafosu temin ve m

15 72§904 250 \aa kadar, |ŞARET LAMBALARı Adet --------------a-
Topraklama hatt|_4 mm'Çlplak örgülü veya dolu baklr lel, Peşel,
bergman veya PVc borulu tesisatta esas kolon hattl ile aynl boru16 72&,101

17 726-104

e her nevi malzeme temini ve i k dahil
Topraklama hatlF16 mm'Çlplak örgülü veya dolu baklr tel, Peşel,
b€rgman veya PVc borulu tesisatıa esas kolon hattl ile aynl boru

m

m

iÇinde Aekildiğine qöre her nevi malzeme temini ve iŞÇilik dahil
18 73&,l0o Merdiven otomaıiği ve Montajl : Adet

Çifr duyıu, en az lP 40 koruma slnlfll (360o Harekel sensör|ü tavan
, Hareket sensörlü Amatüder

742-12912 3600 ıavan tipi slva üslü hareket sensörü, Hareket sensörleri

742-1654 lşlk aklsl en az 8.500 lm, tüketim değeri en fazla 100 W olan, Led
Pro

22 42-283

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet23 7ao-1o2 Gömme komütatör anahtar (Ts 4915 EN 6066$1), AYR| YAP|LAN
TEslsAT KlslMLARl

780_11524

26

27

Gömme toprakll priz os-40), AYRl YAPlLAN TESlsAT KlslMLARl
21x12 mm - 4ox17 mm'ye kadar, tek bölmeli PVc kablo kanall
4x4 mmz P.26, Peşel, Bergman veya PVc boru açlnde (Ho7z,o7z1'
i|etkeni ile koıon ve besleme haRl tesisi
2x1.5 mm2, Kurşunsuz PVc izoleli kablolar ile b€sleme hattl tesisi
NHXMH, en az 300/500

'l x4 mm' kesitinde, Plastik izoleli iletken (Ho7z,o7z1 , en az §ol5ü

792-101 Normal sorti, Halogenftee kablo|U aydlnlatma soJtisi

Adet

Jzn-gz-]-
l?s1-12s

rn

791-306

ll
i

2a _503791 m

Adet

R

30 792-102 kablolu aydlnlatma sortisi

ol knikeri

TRABZoN iı_ pıİı_ı_İ eĞİrİı,t ıqÜoÜnı-ÜĞÜ

Birim Miktarı

5 71s1201/Mnq

9 7,ı&510

,

Adet14 72uo1

: 19 :742-127n

20

21

]

U-lx4o Wllk Armatür, rrÖneseı enııırÜnı_en tı.s eos7 EN 
'-

60598l_Ts EN 6059&1_2) (-,)

Adet



TRABZoN iı_ ı,ıiı_ıi eĞiriı"ı ı-ıüoünı_üĞü
iş xnı-euı-eRi puRsıı.ırııı-ını güzoeı_sni1

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
işin Adı : ÇAYKARA CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKN|K ANADoLU LlsESl oNARlM lŞi
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayia: 2

Pu.santaiPoz No imalatın cinsi

31 792-104 Paralel Sorti, Halogenfree kablolu aydlnlatma sortisi

Birim Miktan

32 793-102 Güvenlik hattl priz sortisi, Priz sortisa

33 81sl01 Telefon tesisatl sortisi

Adet

Adet

34 8,19,|01 10 Çifte kadar, Telefon dağıtlm kutularl Adet

35 830_103 Konvansiyonel fesetlenebilir (s|f|rlanabilir) yangln ihbar butonu Ve
montajl

Dahili elekıronik yangln ihbar sireni
1 saat süre|i çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yiinlendirme
armatürü
4x2x0.8+0.8 mm', JH(s0 H HALoJEN
KABLoLAR| (VDE 0815)

YANGlN ALARM

Adet

36 833-590

Adet733833-
+-

38 880_2004 m

39 ELK.ÖZEL19 B Tipi Armatür

40 ELK.öZEL6 s|va Üstü Pane| Led Armatürl2v 18w-Kare

Adet

Adet

ç Kf,R
Tekı:ik3f

Top|am: 27,3026 -

nıiARZIK
lnşoot Teknikeri

No

Adet

Adet ,



TRABZoN iı_ ı-riı_ı_i eĞtriı{ ı-ıüoünı_üĞü
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ÇAYKARA CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKN|K ANADoLU LlSESl oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

s.
No Poz No imalatn cinsi

sayfa:1
Birim Makta.l

Pursantai

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

2 7o0-22o2 0,10-0,20 mıye kadar (0,20 m'dahi|), Gömme tip galvaniz sac panolar Adet
Teknik Tarifi: Derinliği en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi için galvaniz sadan bi. tespit çerçevesi bulunan.
diğer özellikler baklmlndan Birim fiyat no 70G2100 ile ayn| olan s|va üstü galvaniz sac panonun temini, işyerine nakli ve montajl.
her nevi rnalzeme. klemensler ve işçjlik dahil işler ha|de teslimi. Ölçu: Binm Fiyat No. 70G2100 iıe ayndlİ. Not: Panola.
2014a5/AB Belini Gerilim slnlrlan lçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetnelıJine, Ts EN 6143s112 standartlanna uygun
olarak üretilmiş ve cE uygunluk işa.etiyle piyasaya az edilmiş oıacak. Aynca Ts EN 52262 standa.dlna göre mekanak daöelere
ka§l koruma derecesi lK 10 olacaktr, Ts EN 6'l4391/2 standa.tlanna göre ''tlp testlea yaptlfllarak, büna ait test sonudan |dareye
veıilecektir.

3 700-2208 0,70_0,80 maye kadar (0,80 rn'dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar Adet

Teknik Tarifi: Derinliği en az 150 mm olan ve panonun duvala ankastre edilmesi için galvaniz sactan ba. tespit çerçevesi buıunan,
diğer özellakler bakımlndan Birim fiyat no 700-2100 ile ayn| olan s|va üstü 9alvaniz sac panonun temini, işye.ine naklive montajl,
her neü malzeme. klemensler ve işçilik dahiı işler halde teslimi. Ölçıi: Binm Fiyat No. 7oG2100 ile aynld|r- Not Panolar
2014l35/AB Belirla Gerilim sİn|.lan lçan Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgiliyönet neliğine, Ts EN 6r43gr/2 standart|anna uygun
olarak üretilmiş ve cE uygunıuk işa.etiyle piyasaya az edilmiş olacak. Ayrlca Ts EN 62262 standardlna göre mekanik darbelere
ka§l koruma de.ecesi lK 08 olacakt.. Ts EN 61439-1/2 §tanda.tla(na göre "Tip testled yaptınlarak, buna ait test sonuçlan idareye
veıilecektir.

4
oemontai, 3x400 A'e kadar, lcu: 50 kA, l1 (0,&1) ln, 13 (Ğ10) ln, 3

71$1201/DMntj kutuplu,400 V Ac'de en az lcu: 50 kA, Termik Koruma ayaf|l, Manyetik
Koruma 4ye4! (gq,p&tip tef m!ryç_tralyc!! koruyuculu şalterler

Teknik Tarif: Demontai açin uygun araç ve gereçler kullanllmaldlr
Tekrar montajl yapllacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapllan malzeme|erden tekrar kullanllamayacak olanlar ldarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla ıJare
yetkililerine teslim edilecektir.

Adet

Adet5
Montaj, 3x400 A'e kadar, lcu: 50 kA, l1 (0,8-1) ln, ı3 (Ğ10) ln, 3

715-12o1lung kutuplu, 400 V Ac'de en az lcu: 50 kA, Termik Koruma ayadl, Manyetik
Koruma 4ya4], EgrnpqE !p !g!,Tılk y9 4e!y9!4!9ruyc99!u şgltejsr

Teknik Tarifi: Kompakt tip, havall odamda kesİne yapan, el hareketinden bağlmslz ağlrma mekanizmal|, temik aşln aklm ve
manyetik klsa devre korumas| bulunan aklm sln|rlama özellği olan lcs değeri en az %5o lcu değerine eşit olan, Ts EN 60947-2
standardlna uygun cE uygun|uk işafeti ile piyasaya az editmiş ko.npakt şalter temin ve montajl (l1: Ayadanabalen termik koruma
agna akim|, 13: sabit veya ayadanabilen manyetik koruma aqna ak|ml. ln: Anma aklml, lcu: K|sa devre kesne kapasitesi, |cs:
|şbfne klsa devre kesme kapasitesi)
Not: İ'ip testleri yapllm olacakhr

6 7l&507 4x25 Ae kadar (30 mA), Kaçak aklm koruma şalterleri os EN 61008_
liTs EN 6100&2_1)

Teknik Tarifl: Elektrik iç Tesisat Yönetmelikleİine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yap|lmlş elekt.ik tesisatlainda her
hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr haü| üzerinde oluşan hata ak|ml hissederek 10 _ 30 ms. süresinde devreyi kesmek
suretiy{e can ve maıgüvenliğani sağlayan, monofaze devrelerde 220 V-, trifaze devrelerde 380 V.da çahşan diferansiyel bobinıi.
sistemin çalüşlp çahşmadlğını kontrol için üze.inde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylanna monte edilebilen dlş etkalere karşl
korumalü, hayat koruma için 30 rnA, yanglna ka§l koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hatt kopukluğunda bile çallşabilen, Ts
EN 6100&1. Ts EN 6100&2-1 standartlanna uygun olarak cE uygunluk §areti ib piyasaya az edilmiş, kaçak akım ko.Uma

al işler haıde teslami

Kaçak aklm koruma şatterleri Crs noet ,

Adet

Teknik Tarifi: Demontai için uygun araç ve gereçler kullanllmahdlr
Tekrar montajt yaglacak olan malzemeledn zaraf görmemesi iiin heİ türlü özen göste.iknelıji.
Demontajl yapllan malzeme|e.den tekrar kullanllamayacak olanla. idarenin göstereceği ye.e tasnif edilerek tutanakla idare

_ 
yeüilile.ine teslim edilecektir.

.71&5o7lMnq y,"J;E|,if..S%İetilJT, *ı *.*k aklm koruma şalterleri [rs EN Adet ,

Teknik Tarifi: EleR.ik lç Tesisat Yönetneliklerine, şa.tnamelefe ve standa.tlara uygun olarak yapılm|ş elektrik tesisatlarlnda her
hangi biİ kaPk olduğunda fazlar ve nötr hattl iizerinde oluşaİ hata ak.ml hissederek 10 _ 30 ms. süresinde deweyi kesmek
suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan. monoİaze dev.elelde 220 V., trifaze devrebıde 380 V.da çallşan diferansiyel bobinli.
sistemin çallşıp çallşmadlğ|nt kontrol için üzerinde test butonu bulunan. tablo içi taşlma .aylanna monte edilebilen dlş etkilere karşl
korumaİ, hayat koruma (jn 30 .nA, yang|na ka§l ko.uma idn 300 m A. değederinde nötf hattl kopukluğunda bile çal§abilen, Ts
EN 6100&1, Ts EN 6'100&2-'l standaıtlarüna uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya az edilmiş, kaçak aklm koruma
şalterinin temini montail, hel nevi malzeme ve işcilik dahil halde teslimi

4x80 A'e kadar (30 mA), Kaçak aklm koruma şaltederi oS EN 61@-|;;9 i71&510 1/TS EN 61008_2-1
Teknik Tarrfi: EleHrik Tesisat Yönetrnelikle.ine, şartnamele.e ve standaruara uygun olarak yapllmlş elekt.ik tesisatlaflnda her
hangi bar kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattl üzerinde oluşan hata aklml hissederek 10 _ 30 ms. süre§nde devreyi kesmek
suretiyİe can ve mal 9üvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çallşan diferansiyel bobinli,
sistemin çalışlp çaİlşmadlğlnl kontrol için lzerinde test butonu bulunan, tablo içitaşlma raylarlna monte edilebilen dlş etkilere ka.şl
korumall, hayat ko.Uma için 30 rİ|A, yangına ka§| koruma için 300 m A, değefle.inde nötr hattl kopukluğunda bile çal§abilen, Ts
EN 6100&1. Ts EN 6100&2-1 standartlanna Uygun olaİak cE uygun|uk işareti ile piyasaya aQ edilmiş, kaçak aklm koruma
sa |terinin temini montaiI . her neva malzeme ve lak dahil r halde teslimi.lscı isle

10 72q1

-rğkl,,ik3.

AnahtarlI otomatik sigorta|ar (3 kA kesme Adet

!n:ocl Teknikeri

16 A'e

ARZIK

7

8



s.
No Birim Miktan

sayfa: 2
Pu.s ntai

(%llma|atn cinsi

kapa§teli)

Teknik Tarifi: Aynl zamanda anahtar vaziiesi gören 3 kA klsa devre kesıne kapasiteli. 2 ve 4 kutuplulafl nötr ve faz keyne
özelliğane haiz, B veya c eğrisi. Ts 501&1 EN 6089&1 standartlanna uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işareti ile piyasaya ars
edilmiŞ otomatik sigortanln temin ve montajl, heİ nev'i malzeme ve işÇilik dahil

12 724-407

11 72+40611
Uç fazll 25 Ae kadar (3 kA), Anahlarl| otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli} (Ts 501&1 EN 6089&1}

Adet

Teknik Ta.ifi: Aynl zamanda anahtar vazifesi gğ.en 3 kA klsa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nöt ve faz ke§me
özelliğine haiz, B veya c eğdsi. Ts 501&1 EN 6089&ı standartlanna uygun olarak üretilrniş. cE uygunluk işareta ile piyasaya aİs
edilmiş oto.natik sagortanln temin ve montajı, he. nev'a malzerne ve işçilik dahil.

Üç faztı 40 Ae kadar (3 kA), Anahtaİll otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)

Teknik Tarifi: Aynl zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA klsa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nötr ve faz kesme
özelliğine haiz, B veya c eğrisa, Ts 50,t8-1 EN 6089&' standartlanna uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işareti ile piyasaya ars

__ edilmiş_olomati(şj9944!_tem!! ırgl]ı.o.!tl_aı-!9!.l9v'i!]9_Ee!_e_ve §ç4!&La!ıL____
13 72E311 Multimetfe (Ts 4417)Ye uygun, Multimetreıer Adet

Teknik Tarifi: 3 Faz aklm (A) ve 3 Faz gerilini M ölçen Mu|timetre işyerine temini projesine uygun mont4l ve her nevi malzeme ve
aş9lik dahil jşler haEe tesıimi.

100-500/5 A. Ölçü Ak lm Trafosu (1 kV $10 VA, sn: 0,s1) (T$,620 EN
14 725401 60044-1) Barall veya baraslz tipte, kuılanllacak ölçü aletleri ile aynl : Adet

nitelikte, gücü $,t0 VA, slnlf: 0,s1, ölçü aklm trafosu temin ve montajl ,

Adet

Teknik Ta.ili: Barall veya ba.asüz tipte, kullan|lacak ölçü aletlefi iıe ayn| .itelikte, 9ücü s10 VA, slnlf: 0,5 - '|, ölçü aklm trafosu
temin ve monta

,l5 72ç904 250 Va kadar, |ŞARET LAMBALAR| , Adet

Teknak Tarifi: Ts 2575 EN 60073 standa.d!na lygun, Gömme tipte, kullantlacak ye.e göre standartta belirtilen renklerde. işaİet
lambasl nln temini, iş yerine nakli, montajınln ve bağlantllarln ılması, halde tesl ve am dahildir

16 72ü101
Topraklama hatt|-4 mm'Çlplak örgülü veya dolu baklr tel, Peşel,
bergman veya PVc boruıu tesisatta esas kolon hatİl ile aynl boru m

nde d Ine öre her nevi malzeme temini ve lik dahil
Teknik Tarif: Peşel, bergman veya PVc borulu t6isaüa esas kolon hatt ile ayn| boru içinde Pkildiğine göre her nevi malzeme

il, (ÖlÇü: m)temanive işçalik deh

17
Topraklama hattF16 mm'Çtplak örgülü veya dolu baklr tel, Peşel,
bergman Veya PVc borulu tesisatta esas kolon hattl ile aynı boru
açjnde çekildağine göfe hef nevi malzeme temini ve işçilik dahil

Teknik Tafifi: Peşel, bergman veya PVc bo.ulu tesisaüa esas kolon hatt ile aynl boru içinde çekild(:i.te gö.e her neva ma2eme
temini ve işçi lik dahil, (Ölçü: m)

18 73&100 Merdiven otomatiği ve Montajl Adet

Teknik Ta.ifi: TS EN 606692-3 standardlna uygun,10 sn ile 5 dakika araslnda süre ayan yapılabilen, butona her baslşla süre
] tekran yapabilen, ayadanan süre sonunda yavaş yavaş Şönebilme özeıI(iine sahip, lP 20 koruma §nlfil, her türlü yanhş bağlant|ya
, karşl korumall, cE Uygunluk Işareti iliştiıilmiş, duvara veya DlN raya montaj edilebi|en, gece, gündüz ve akşam ayan yap|labilen,
sigo.ta ko.umaİ, merdiven otomatı]inin komple olarak temini, işyerine nakli, yerine mon|ajl bağlantllannln yapllmas|, her neü
malzeme ve işçilik dahil Çler halde teslimi- Ölçii: Komple otomatik adedi sayıllr

19 142-12712
tipi) , Hareket sensörlü Armatüder

Teknik Tarifi: Aımatür kaide§i aliminyum veya sacdan imal edikıiş, opal cam gloplu, lP 20 koruma slnlfll iç tesisatl yanmaya
dayanıkll salikon kablo ile dğşenmiş, ampulün alka taraflnda oluşan lslyl ve tşlğl yans{mak ii6 parlak alüminyumdan .effektörü
bulunan, armatüİ göGesinin alt taGflna yedeştirilmiş, aşağ| ve yukan hareket ettirilerek algılama alanl ayadanabilen, sensöİ
üzerinden t.impotlarla devrede kalma sü.esi aya ve gün |ş|ğl ayan yapllabilen, Atlk Elektriklive EleKronik Eşyalann Kontrolü
Yöneknelağa'ne, (2014/35/AB) aeıini Gerilim slnldan |çin Tasaİlanan Elektrikli Ekipman ale ilgili yönetrneıiğine. Ts EN 60598-'|, Ts
8698 EN 6059&2-1 ve Ts EN 606692-,İ standa.tlaına uygun olarak üretilmiş ve cE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş
olacaktlr. Duvar tapinde 'l80p ön ta.aflndaki alanda, tavan tipinde ise 360" çev.esindeki alanda algllama yeteneğine sahip drital
optik alg|layld sensörlü. E 27 duylu, 4üiv akkor flamanll ampul dahil slva üstü duvar tipa a.malürünün temini, işyerine nakli,
bağlanılannln ve ayarlannln yapılmasl her nevi malzerne ve işçilik dahil işler halde teslimi

m

Adet

20 742-129n 360o ıavan tipislva üstü hareket sensörü, Hareket sensöderi i Adet 
:

Teknik Tarif: 220 - 240 volt şebeke geriliminde, -20oc ve +iooc arasl slcakl|Ka çaİşabilen, f,üo.esan tipi lambalarda 400 wat'a,
akko. flamanll 

'ambala.da 
1000 wat'a kadar yük bağlanabilen. sensö, üze.inden trimpotlada dev.ede kalma sü.esi ayan ve gün

ış|ğl ayarl yapllabilen, en az lP lı4 koruma s|nıfll, Atlk Elektfiklive EleKronik Eşyalann Kontrolü Yönetİneliği'ne, (2014/35,/AB)
Belarli Ge.ilim sln|İlan lçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönet neliğine. Ts EN 606692-1 standartlanna uygun olarak
üretilmiş Ve cE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edalmaş, duvar tapi olanda optik algllayıcls| dijital yapda ve 180p ön taraflndaki
alanda, tavan tipi olanda 360" çevresindeki alanda alglıama yeteneğine sahip olan. duva. tipi s|va üstü hareket sensörünün temini

nakli. bağlantlannln ve rlaalnln llmas l her nevi maheme ve bçilik dahil işler halde teslimi

742-1654 Ş§:ffi::
az 8.500 lm, lüketim değeri en fazla 100 w olan, Led :

: Ad.t

Teknik Ta.ifi: (İivdesi ile ön cam çefçevesi erıjek§)on alüminyum dökümden amal edikniş. flnn boya ile boyanmlş. tin cam|
temperlenmiş, 250"c lslya ve darbelere karş| dayanlkİ, en az lP 65 koruma derecesine ve lK G) koruma de.ecesine sahip, (-20oc
ile +85co) aras| çallşabilen, . duvara, zemine) montaj yapllabilmesi için gereklimontaj aparatlar| bulunan, projektör|er

i19ili y6netrneİiğe

21

ise TS EN

T6knik3.

n 4/35/AB ) Belirli Gerilim slnlrlarl lçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile

ıı
'ekn jkği

l

TRABZoN iı_ ı-riı_ı_i eĞiriıq ı*ıÜoÜnı-ÜĞü
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : çAYKARA CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKN|K ANADoLU LlsESi oNARlM lŞl
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl

Poz No

--__i

Çifi duylu, en az lP 40 koruma slnlfı (3600 Hareket sensöflü lavan

726-1M.



TRABZON IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
TEKNiK şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ÇAYKARA CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKN|K ANADoLU LlSESi oNARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 3
s Birim ı{ikterl Pu rsantajimalatln cinsi , (,hl

uygun olarak cE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan projektö.ün iş yerine temini, her nevimalzeme ve işçilak dahil işler
halde teslimi, Not: ENEC sertifikall sğrücülü ve sürücü PFc değeri en az 0,95 olacaktl.. Kullanllan ledler lEsl'.ıA LM-80 belgeli
olacaktr. Kullanlm ömriı TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, renkselgenve.im değeri (cRl) en az 65
olacakt|.. Projektöder akredite bir labaratuvardan allnmlş lESNA LM-79 standadaflna uygun fotometnk ölçüm rapo.Una sahip
olacak. lP koruma derecesi testleriTs 3033 EN 60529 standardlna, lK koruma derecesi testled Ts EN 62262 standardtna gö.e

' taj!]!!!|!§ olacaktlr

22 742-283 U_lx40 Wllk Armatür, FLÖREsAN ARMATÜRLER os 8697 EN Adel
6059&1-Ts EN 6059&1_2) (* )

Adet

m

Teknak Tarifi: contah, menteşeli, a9labilen ve kulakh vidalarla slk|ştlnlabilen içine elektrostatik boyah sac monte edilmiş
polikarbonat gövde, şe6af polika.bon kapakll. en az 8 crn de.inlik, ampul cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, en düşük lP
65 koruma defecesine sahip elekt ostaük toz boyaİ aımatair, f,öresan ampulü. elekt.onik balast|an, TS EN 60400 standardlna
uygun duyu. bağlantl kablolan, he. nevi malzeme ve işçilık dahil komple etanj amatür aşyerine naklive ye.ine montaİ,
bağlantl|annln ve ayarlaflnln yapllmasl he. nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde tesıimi.

23 78o,1o2 Gömme komütatör anahtar (Ts 4915 EN 60669-1), AYR| YAP|LAN
TEsisAT KlslMLARl

24 7&115 Gömme toprakh pfiz os-ao), AYR| YAP|LAN TEslsAT KlslMLARl : Adet

Teknik Tarifi: Birim Fiyat No: 78G1,13 ile aynl, yalnlz güvenlik hattna bağlanabilecek kontaklafl bulunan toprakft priz,

25 782-502 21x12 mm - 4ox17 mm'ye kadar, tek bölmeli PVc kablo kanall
Teknik Tarifi: Bina içinde; kuweüi ve zaylf aklm iletkenlerinin emniyet|i şekilde taşlnmaslnda kullanIlmak üzere tasarlanmlş. lso
9o01-2000 belgeli. TS EN 5008rl,Ts EN 5008$2-1,Ts EN 5008s2-3 standa.tlaina uygun, alev iletmeyen,halojen ftee
malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanlkll, kendiliğinden sönen PVc (UL 94 V0 M1), atmosferik ve UV lşlnlanna
dayan|kll. lP 40 koruma s|nlfil, cE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı zararl| Maddelerin
slnldandlnlmasına dair yönet neliJine uygun,-25'c ila +6o'c ortam slcakllğ|nda çaİşabilen, di€leKrik ak|ml 260 kwğn'ye
dayanlkll, RAL 90,| 0 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatla.daki kanallar iden kilitlemeli ve folyo kaplamaft}. Kullanllan iç köşe,
dlş köşe ve di.s9k aksesuadan menteşelitip ve hareketli olan, Kanal tabanlaflnda duvara montaı kolaylaştlran şablonlaşm|ş dikey
ve yatay montaj delikle.i bUlunan, PVc kanallann temini. işyerine nakli, yerine monlaj|. bağlantllannln yapllmas|. iç ka'§e,d|ş
köŞe,di.sek,sonlandırma,T dirsek ve çerçeveler q iba her tüdü bağlant elemanlan dahil isler halde teslama

4x4 mm2 P.26, Peşel, Befgman veya PVc boru içinde (Ho7z,o7z1'
ileüeni ile kolon ve besleme hattl tesisi

Teknak Tarifi: Ana hat ve besleme hatlan alev iletrneyen halojensiz kablolar (ihzarat %60) Tüm Halojen Free Ts EN 5052r},31.
TS EN 50267_2-1.2.3. Ts EN 60332-3-22 standardlanna ve 2014/35/ AB Belirli Gelilim Slnlrlan Dahilinde Kullanllmak Uzere
Tasadanmlş Elektrikli Techizat lle llgili Yönetrneliğine uygun imaledilmiş, cE uygunluk lşaretiyle piyasaya az edilmiş, plastik izoleli
|Ho7z,o7zl,en az3o0/50o V} olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat mıd, dirsek. klemens, demir konsol,
boya, her neü malzerne temini ve işçilik dahil.
Not: Ts EN 50575 ve Ts EN 5o57rA'| standarüanna, 305/20,| 1/AB Yapı Malzemele.i Yöoet neliğine uygun olarak üretilm§, cE
uygunluk işaretiyle piasaya ar, edilmiş ve ü.etidnin performans beyan| ve Av.upa 8idği taratndan akredite edilm§ kuruiuşla.dan

sertifikaslna sahip olacaKIr

27 791-306 2X1.5 mm', Kurşunsuz PVc izoleli kablolar ile besleme hattl tesisi

-]

NHXMH, en az 300/500 V)
Teknık Tarifi: Ana hat ve besle.rıe hatlan alev iletİneyen halojensiz kablolar (ihzarat 0/060) Tüm Halden Free Ts EN 5052&},31.
Ts EN 50267-2-1,2.3. Ts EN 60332-}22 slandardlanna ve 20,14/3' AB Belirli Gerilim slnlrlan Dahilinde Kullanllmak Uzere
Tasarlanmlş Elekt.ikli Techizat lle ll9ili Yönelrneliğine uygun imaledilmiş, cE uygunluk lşaretiyle piyasaya az edilmiş, p|astik 2oleli
(Ho7z,o1zl,en az 3@l5oo V) olmak üze,e kolon veya besleme hatt tesisi, boru, k.oşe, buat mıJf, dirsek. kbmens. demir konsol,
boya. her nevi maızerne te6inive işçilik dahil.
Not: Ts EN 50575 ve Ts EN 50575/A,1 standartlanna, 305120l l/AB Yapl Malzemeleri Yönetırıel(iine uygun olarak ü.etilm§, cE
uygunluk işa.etiyle piyasaya ar2 edilmiş ve üretijnin performans beyanl ve Av.upa Bifliği taraflndan akredite edilm§ kuruluşlardan
allnm l performans ak sertifikasına sah olacakttr

28 79,1-503
1x4 mm' kesitinde, Plastik izoleli iletken (Ho7z,o7z1, en az 300/500

m

Teknik Tarifi: lletkenin temini işyerine nakli, montajl, her nevi Ufak rnalzeme ve işçilik dahil,?
Not Ts EN 50575 ve Ts EN 5o575/A1 standaİtlanna. 3051201,1/AB Yapl Malzemelefi Yönet ne{(rine uygun olarak üretilmb, cE
uygunluk işaİetiyıg piyasaya az edilmiş ve üretidnin p€rfo,mans beyanl ve Avrupa Birlıli ta.aalndan akredite edilmiş kuruluşlardan
allnm l perfoamans ik sertifikasüna sah olacaktlr

29 792-101 Normal sorti, Haıogenfree kablolu aydlnlatma sortisi Adet
Teknik Tarifi: Halogen Free Alev yaymaz boru iP.isinde linye hatlari en az 2.5 mm2 sorti hatan en az 1.5 mrB2, lEc 60332 Pa.t
3.1 Kat.c VeTs EN 50267-1 normlarına uygun, faz ve nöt, iletkenleriTs 6249'a göre renkİendi.ilmiş plastik izoleıi (Ho7z,o7z1|
cin§anden olmak üzere buat, kle.İ€ns, anahtar, a.matür, tespit lakozu. her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahi|
komple s|Va ü§tü veya slva alt| aydInlatma so.tisi yapllmasl (armatür hariç). Duva. kaİnhklan no.maıden fazla olduğu hallerde fiyat
farkl ödenmez.(rs EN 6138&1, |Ec60754 siandartlaflna uygun, UL test sertifr|€laflna. VDE veya geçerli uluslararasl
se.tirikalara,cE UYgun|uk lşare,tqnesi llbtirikniş haloge!@

30 792-102 Komütatör sorti, Halogenfree kablo|u aydInlatma sortisi Adet

(

Teknak Tarifi: Halogen Free Alev yaymaz boru ıFrisinde linye hatıari en az 2,5 mm2 sorti haüan en az ,1,5 mm2, |Ec 50332 Part
3.1 KaLc veTs EN 50267-1 normlanna uygun, faz ve nötr iletkenleri Ts 6249'a göre renkbndirilmiş pla§tik izoleli (Ho7z,o7z1'
cinsinden olmak üzere buat. nahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme iemini, ışyerine nakli ve işçilik dahil

le slva slVa Duval kallnllklan normalden fazla old u hallerde

tı
T6kilik9.

R

latma sortisi ülmasl armatüa

o t lekrİlği?

Poz NoNo

Teknik Ta.i6: Ts 4915 EN 6066sl'e uygun, birim fiyat no 78G101 ile aynl, yalnE komütatö. -'anahtar,

26 791-125

performans

m

2-yı



TRABZON IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
TEKNİK şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ÇAYKARA CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKN|K ANADoLU LlsEsl oNARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
s Poz No imalatn cinsi Birim Miktar|
No

Sayfa: 4
Pursantaj

l%l :

farkl ödenmez.oS EN 5138&1, lEc60754 standartlanna uygun, UL test seftifikalanna, VDE veya geçedi uluslara.as|
seıtifi kalara.cE Uyguoluk işaretlemesi .ilm h alev az boau sorti dahalda

31 792-104 Paralel sorti, Halogenfree kablolu aydlnlatma sortisi Adet

Teknik Tarifi: Halogen Free Ajev yaymaz boru içe.isinde linye hatla.i en az 2,5 mm2 so.ti hatlafl en az 1.5 mm2, lEc 60332 Part
3.' KaLc VeTs EN 50267-1 normlanna uygun, faz ve nötr iletkenle.i Ts 6249'a gö.e renklendi.i|miş plastik izoleli |Ho7z,o7z1'
cinsjnden olmak üze.e buat, klemens. anahtar. armatür. tespit takozu, he. neü malzeme temini. işyerine nakli ve işçilik dahil
komple s|va üstü veya slva altl aydlnlatma sortasi yap|lmasl (armatür ha.iç). Duvar kallnllklan no.ma|den fazla olduğu halle.de fyat
farkl ödenmez.(rs EN 6138Ç1, lEc60754 standartlanna uygun, UL test sertifikalanna, VDE veya geçedi uluslararasl
sertifikala.a,cE lJy9ıJnluk İşa

Adet

33 815-101 Telefon tesisat| sortisi Adet

Teknik Tarif: Peşel, bergman veya PVc iç€risinde plastik izoleli 0,50 mm- çap|nda ileü(enli, plastik kllıfll teleron kablosu os EN
60708) ile slva att veya s|va astü telefon sortisi yapllmasl. Buat özeltelefon p.izifişive kasasl hef nevi ufak malzeme ve işçilik
dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hatt dahil, kat dağıtlm kutusundan her teleron için müstakil hat çekilecektir.) olçğ: sorri
hatt| uzunluğu 20 m.yi gegnedikP aynca bir bedel ödenmez. sodi hattlnln 20 m.den sonrasl için BFT.No. 8'|8{oo'dan ödeme

Jraplİr.
34 819101 10 Çifre kadar, Telefon dağltlm kutularl Adet

Teknik Tarifii Her katta bir tane tesis edilmek üzere menteşeli ve kilitlenebili. kapakll, 1 mm, kallnkkta oKP §acdan, slva üstü Veya
duvara gömülü, istenilen renlde. tabanca boyall dağltlm kutu|an ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantl malzemesi, özel telefon
klemensi, kutuya gelen kablolann uçiannln usulüne uygun olarak aqllp Pkillendirilmesi lehimle bağlanmasl her nevi ufak malzeme
ve işçilik dahil

35 83G103 Konvansiyonel resetlenebilir (s|flrlanabilir) yangIn ihbar butonu ve Adet
montajl

Teknik Tarifi: Konvanşiyonel resetbnebilir yangln ihbar butonu. üzerindeki esnek k|nlmaz cama basdmaslyla aktive olmah ve
slflrlama aşlemi gerçekleşti.ilene kadar bu durumda kalmal|dlr. Ts EN -,| 1 standardlna, 30512011/AB Yapı malzemeıeri
Ydnetİneliğine uygun imal edilmaş, cE uygunluk işa.etayle piyasaya alz edilmiş, üreticinin performans beyanl ve Av.upa Bidiği
taraf|ndan akredite edilmiş kuruluşlardan allnmlş Performans Değişmezlik sertifikaslna sahip olacaktr. Butonun temirji, yerine

l, ln ihbar soriileıne her nevi ufak malzeme ve ak dahil, . halde teslimi

36 833.590 Dahili elektronak yangln ihbar sireni Adet

Teknik Tarifi: Dahi|isirenin gövdesi sağlam, ls|ya dayanlkll klmlzl renkte ve estetik görünüşlü olmalıdlr- si.en minimum 1 00
db/lmt ses şıldetinde olmalldlf. sirenin koruma sln|fl en az lP 42 olan sifen Ts EN g-3 standafdlna, 3051201'l/AB Yapl
Malzemeleri Yönetıneliğine uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş, üreticinin performans beyanl ve
Avrupa Birlıği taraf|odan akredite edilm§ kuruluşlaıdan ahnmış Perfoımans Değişmezlik sertifika§|na sahip sirenin temini, işyenne
nakli hertüdü ufak malzeme dahil, test edilerek çallşl. halde leslimi

37 833_733
1 saat süreli çifl yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme

Adet
armatürü (Ledli)

Teknik Tarifi: Renk ve işaret fo.matlan iıgili standartlara uygun olan. tek veya çifr yüzlü, led lş|k kaynakll, Ts EN 6059&2-22
standa.dına uygun ve Atlk Elektrikii ve Elektronik Eşyalann Kontrolü Yönet neliği'ne. Bina|ann Yanglndan Korunmasl Hakklnda
Yönetneliğe, 2014l3rAB Belirli cierilim slnır|an için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönelİneliğe? ve Ts |so 38&ıl 2, Ts
ıso 7o1o. Ts EN ,1838 ve Ts EN 50172 standaftlanna uygun olarak üreti|miş, cE uygunluk işaretiyle piyasaya ar2 edilmiş acil
duaum nlendirme amatü.ünün temana nakli ve montajl

4x2x0.8+0.8 mm', JH(st) H HALoJENslz YANG|N ALARM
m38 880-2004

] KABLoLAR| (VoE q815_)
Teknik Tarifi: Güvenlik si§temlerinde, haber|eşnede, kapall ve kuru alanlafda kullanllan, Ts EN 60228'e uygun, bak|r iletkenli.
VDE 0815'e uygıJn: çahşma slcakllk a.allğl -30"c ile +70"c (sabit te§isat için) olan, Ts EN 5o29G2-26'ya uygun Mlojen içe.meyen
alev geciktiricili özellikte dama. izolasyonlu, perle. bükülü. toprak teliyle birliKe aıüminyum folyo sanlı, dlş k|İf RAL 7032 gri halojen
açermeyen alev geciktidcila Ts EN 5029G2-27'ye uygun izoleli yangln ala.m kablosunun temini. geçit ve güvenlik bo.ulan, her nevi

I Nol Dahi|i lesisatta HFFR boru dahildir_ malzeme v€ işç!!!!!Ehi

39 ELK.ÖZEL19 B Tipi Armalür Adet

40 ELK.öZEL6 :Sıva

ıç

atür,l2V 18w-Kare Adet

a ıA lK
-reiii:ik3a

R

alev boru so.ti

32 79ı102 Güvenlik hattl priz sortisi, Priz sortisi

Teknik Tarifi: Ölçü: Linye hattı 35 mden fazla olunca besleme haül olarak birim fiyat no. 7914ooden ödeme yaplllr.

-------r-------

jnşool Teknikeri



TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i rĞiriıq ıqüoünı_üĞü

iş xıı-Eııı-eni punsaıırııı-ını üüzoeı-eni)
(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredaf)

işin Adı : çAYKARA CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKN|K ANADoLU LlsEsI oNAR|M iŞi
İş Gıubu: Ana Grup>inşaat İmalatları
s Poz No imalatn cinsi B flm tliktarl Pursantaj
No

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

Adet2 04.773lAo8 Kapl kolu ve aynalan (Kromajll) os EN 12209)

3 04.773lA10 Menteşe Adet
-i

4 18,1854 Patlayıcl m. kullanmadan demidi demirsiz b€ton inş. ylkll

5 18.198yl2A seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi

6 18.198V28A
doğramasInIn sökü|mesi

7 27.52512

8 MSB-608/AA Kaba slva Yapllmasl

saten alç| ve perlatli alq slva harç|annln kanşlml ile 5 mm kallnllkta
düzeltme s|vasl yapllmasl (Kaba s|va, brüt beıon yüzeyler, perlitli slva
alç|sl Ve benzeri yederde)

9 Y.15.140/15 Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapllmasl

i l0 Y.19.085o27 Çimento esasll polimer modifiyeli iki bilesenıi kullanlma hazlr yal(lm

kg

harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm ka]rnlIktagqIa!tlml yapllmasl

11 Y.23.241

Plastik doğrama imalatl yapllmasl ve yerine konulmasl (sert PVc
doğrama profillefinden her çeşil kapl, pencefe, kaplama ve benzeri
imalat) NoL Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapall iken
görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

12 Y.25.003/03 Eski boyall yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapllmasl (iç cephe) m2

J3 Y.25.003/05 Eski boyah yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazll mat boya
yapllması (iç cephe)

l4 Y.26.005/403
40 x 40 cm anma ebatlarlnda, her türlü desen ve yüzey özel|iğinde,
l.kalite, renkli seramik yer karolarl ile 3 mm dez arallkh döşeme
kaplamast yapllmasl yaplştlnosl ile)
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlannda, her ıürlü desen ve
yüzey özelliğinde, l.kalite, renkli seramik duvar karolan ile 3 mm derz
araılkll duvar kap|amasl yapılmasl (kam yap|Ştrlclsl ile)

15 Y.26.006,/405

16 Y.27.583 2.5 cın kallnllğlnda 400 kg çimento dozlu şap yaplımasl

lZ
lmaru

Toplam: 39,4309 -

0 ıi ARZI
nşoot Teknık

Sayfa:1

m3

Alğminyum ve PVc den yapllan her türlü kapl ve pencere

m2:



TRABZoN iı_ ı-ıiı_ı_i eĞiriı-r ıqüoünı_üĞü
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ÇAYKARA CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKN|K ANADoLU LlsEsi oNARlM iŞl
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları
s.
No imalafun cinsi Birim *likta.|

Sayfa:1
Pursanıai

2 o4.77ıAoa Kapl kolu ve aynalan (Kromaill) [rs EN 12209) Adet

Teknik Tarifi: DoĞRAMA MADENlAKsAMl Kapl doğrama madeni aksamlan (Ahşap, metalve plastik)

Teknak Ta.ifi: DoĞRAMA tüADENlAKsAMl Kapl doğ.ama madeni aksamlan (Ahşap, metalve plastik)

4 18.185A Patlaylcl m. kullanmadan demidi demirsiz beton inş. ylkll m3

Teknik Tarifi: Patlaylcl madde kullanmadan, demidi ve demiEiz beton inşaatln ylkllma$, inşaat ye.indeki yükleme, yatay ve düşy
taş|ma, boşaltma. her tüdü §çilik. araç ve gereç gide.leri, yüklenici genel gidederi ve kan dahil, demirla ve demirsiz beton inşaat|n
y|kllmasınln 1 m'fiyat:
ÖLcÜ : Ylkllan yerin boyutlanna göre hacrna hesaplanlr. _

5 18.198yl2A seramik, fayans vb. kadama siikülnıesi
Teknk Tarifi: seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat ye.indeki yükleme. yatay ve düşey taşlma. her tidü aşçilik, araç ve
gereç giderleri. yüklenicj genei 9idederi ve kan dehil, sefamik, fayans vb- kaplama şökülmesinin 'l m'fiyatl:
ÖLÇü: sökülen kaPlama alanl hesep! r!!

6 18.198/28A
Alüminyum ve PVc den yapllan her türlü kapl ve pencere
doğramaslnln sökülmesi

Teknik Tarif: PVc ve aıüminyum pencere doğramasln| yeniden kullanılabiıecek şekilde itinal| olarak sötühesi. çlkan malzemeleri
istifi. inşaat yerindeki yükleme, yaıay ve düşey taşlma, he. tüdü işçilik, a,aç ve gereç gftjerleri. yüklenici genel gıle.leri ve kan dahil,
alüminyum ve PVc den yap|lan her tür|ü kapl ve pencere doğramasl sökü|mesinin 1 m'fiyatl
ÖLÇÜ : söküm yapllan kapl, pencere alanı ölç1]lü..
NoT : sökümden okan malzemele, idareye aittiı

:m'

7 27.52512
Saten alq ve perlitli aıçl slva harçlaflnln kanşlmı ile 5 mm kallnllkta
düzeıtme slvasl yap|lmasl (Kaba slva, brüt b€ton yüzeyler, perlilli slva
alçlsl ve benzefi yerlefde)

Teknik Tarifi: sıvanacak yüzeye saten alq harq (Poz noj 10.06,|/2) ve pe.litli alç| srya harqnln (10-102) kanştlnlmas|yla elde
edilen harçla 5 mm kallnllkta slvanln çelik mala ile yap|lmasl, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, çallşma sehpalan, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m' fiyatı
Öıçü: ,1) Projedeki ölçiile.e görc, sİvanan bütün yüzle. (boşluk yanlan dahil) hesapıanı..
2) D€rama pe.vazla.l ve varsa ahşap süpürgelik altlnda kalan sıva yüzeyleri hesaba katllr,
3) Bütün boşluk|ar ve d(]er cins kaplama yüzeyleri düşülür.'

8 MSB.608/AA Kaba slva Yapllması
Teknik Tarifi: 1 m! dişli kuma 350 kg Ts 19 uygun PÇ 32,5 (cEM l 32,5) çimento katlhasl ile hazlrlanan harçla ortalama 2crn
kalIn|lğlnda kaba s|va yapllmas|, gerekli zamanlarda sulanmasl, duvar yüzeyinin temazlenmesi. her tüdü matzeme ve kayb|, işç.ilik,
inşaat yerindeki yükıeme. yatay ve düşey taşlma, boşalt na, yüklenici kan ve geneI giderler dahil 1 m' kaba slva yaptlmas|.
Ölçü: Projedeki ölçülerine göre süva yapllan bütün yüzeyler hesaplanı., Doğrama pefvazlar ve va.sa ahşap süpüfgelik albnda kalan
siva ytizeyleri hesaba ka!İr, büün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

i-+9 Y.15.1,ıo/15 Haff agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapllmasl
Teknik Tarifi: Elenmiş kömüf cürufunun temini, dolgu yap|lacak yere s€rilmesi, tabaka tabaka slk|ştlnlmasl, işyerinde
yatay ve düşey taşlma, boşahma, her tüdü malzeme ve zayiah, işçilik, a.aç ge.eç, giderleri. müteahhit genel giderjeri
,| m3 fiyah:
Ö!ç!iEats9!!q9!!q&!ıe!ejğ laslrles4PEqı

l--r Plastik doğrama amalatl yapllmasl ve yerine konulmasl (Sert PVc
doğrama profillerinden her çeşit kapl, pencere, kaplama ve benze.i
imaıat) Not Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalI iken

,t0 Y.19.085/027 Çimento esasll polimer modiriyeli iki bilesenli kullanlma hazır yalltlm
harcl ile 3 kat halinde toplam 2 mm ka|lnllkıa su yalıtlml yapılmasl

Teknik Tarifi: Tasdiklidetay projeşine göre haz|danm|ş yüzeylerin oynak, klak, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yap|şmayl
engelleyecek kal|ntülardan anndInlmasl ve ürün teknik uygulama şartıarına uygun şekilde ylkanmasl, çimenlo esaslı polimer
modifiyeli iki bileşenliyahhm ha.clnln A ve B bileşenle.inin ü.ün teknik uygulama şart|aflna uygun oranlarda, topakslz, homojen bir
hale getirilinceye kadar kanştınlmasl ve elde edilen harqn, ku.umuş yüzey üzerine, birinci kat olarak flrç2, mala yada püskürlme
yöntemi ile aynl doğruttuda uygulanmasl, ikinci ve üçüncü kat'arda, çimento ğsasll polimer modifryeli aki bi|e§enli yalltlm harclnln,
ürün teknik uygulama şadlanna uygun süreler dikkate allnarak bir önceki uygulamaya dik şekilde flİça, mala yada püskü.t ne
yöntemi ile yüzeye uygulanmasl. her türlü malzeme ve zaiyatl, işçilak araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme. yatay ve düşey
taşlma. boşallrna, gerektiğinde çalşrna sehpalan ku.ulmasl ve sökülmesi ile maiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 rf fryat:

,F------T
öLÇÜ:Projedeki ölçülere gö.e yalltlm.JaEE!_!&lüly!!9l9r!9şePE4! r*

Y.23.241

lmeyen Ve dikkat çekmeyen bar yerde, en az 1 m a
Teknik Tarifi arece onayıanmlş proje ve detaylanna g6re yapllan sert PVc profillerden plastik doğramalar ve aksesuadan ve

5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacikt|r. (Anc.k çok 9eniş kay( ve kanallardiJapl|an hesaplama

a YlLDlZ 1I

kanatlarda,|

üksek Mirn2, t Teknik

Poz No

: ı M.773tAo1 Gömme iç kapl kiıidi (Geniş tip) os EN 122@) Adet

ı"ınlr r"rit, ooĞmue uıoEııl ıxsıuı x"p, oo6ra.a .aoeni arsaınlar(Ahşap, rİ,etal ,e pıas*l

i oiiıınıo ü""r"ş. Adel

ve kan dahil,

cam çltalan he. tüdü hava şartlaİ|na ka§| dayanlkh, yüzeyle.i pürüzsüz olmalıdlr. PVc den mamul ana profil( standardlna göre et
kaİnIlğl 5lnlfl 'A' olan ve gö.ünür yüzeylerdeki et kaİnllğl 2.8 mm.görünmeyen yüzeyle.de ise 2,5 mm olmahdlr.) kesitlerinde
gerek lsl gerekse ses izolasyonu ve aynca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanm|ş ön odaclk sastemi olacaKlr, ıvletal
takviye profille.i ile ana profillerin (kasa. kanat, orta kayt) gerekli mukavemeti sağlanacaktl.. Metaltakviye p.ofiıle.i, srcak daldü.ma
metodu ile yapllmlş galvanizle pasa ka.şl korunmuş, sacdan U veya kutu profllerdir. He. iki halde de sac kal|nllğ| kasa ve

kg11
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rexııix şARTNAME (iş KalemIeri)

işin Adı : çAYKARA CEVDET SUNAY MESLEKI VE TEKN|K ANADOLU LlSEsl oNARlM işi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları
s
No Poz No imalatn cinsi

sayfa: 2

Birim Miktan Pursantai
l%|

sonucu atalet momenti yukar|da belirtilen sac kallnllklanndan yüksek çlkarsa çıkan sonuca uyumlu kaİnİkta sac kullan|lmalldır.)
Metal takviyeli a/c profiller plastik köşe kaynağ|, vida, kanat bağlamasl vesair imkanlada birleştirilerek yafdlmcl doğrama proflleri,
levhalar ve diğer profille, yardıml ile her çeşit pencere doğ.amasl, kapl. camekan ve benzeri imalat yap|ll.. |malatq firmaca
önerilen sbteme uygun ola,ak kanat araılklan ikislra EPDM kauçıJk, neopren veya tpe conta|arla izole edilecektir. Her cins ve
kahnllklardaki camln tak|lmasl. cam gtalan ya.dümI ile olur. lmalatq irmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
masiik ve dğer usullerle sağlanacaktlr. Her pence.e kanat Prçevesi (doğaamasl) doğİama kasaslna en az 2 (iki) ) kapl kanat
çerçevesi ise en az 3 (üç) menteP ile tespit edilir- Menteşeler kanadln ayadl çallşmaslnl sağlayacak mukavemette ve dLayn|nda
olacaktr. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimle.i 45 derece kesilerek bu iş un geliştirilmiş makinaiarla kaynatllmak sureüyle
imalatl yapllan plastik doğraman|n kaİgir aksama veya demir konst.üksiyona (kör kasa) tespiti yapllacaKlr.
(Ka.gir aksama montaj 3 şekilde olabilil.
a)Kenet Iamalan ile; Kenet lamalan uygun boyutta vida ile bir taraflndan doğramaya monte edili.. doğ.ama yerine yedeştirildikten
sonra kenet lamasl diğer taraflndan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edili..
b)Çelik dubellel ile; Doğrama yerine yedeşti.ildikten son.a, matkap ile doğrama üze.inden kargi. aksama da geçecek şekilde yuva
açtlır- Bu yuvaya, uygun boyutta seçjlmiş çelik dubel ye.leşti.ilir ve Şlklllr.
c)Çelik montaj vidalarl i|e: Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap i|e doğrama üzerinden kaİgi. aksama da geçecek şekilde
yuva aqllr- Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik mont4 vidaları yerleştirilir ve slklİr.
Kör kasaya montaj 2 şekilde olabili..
a) sac vidalan ile; Doğfama yerine yerleştirilditİen sonra. maüap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek şekilde yuva
açlllr. Bu yuvaya, uygun boyutta seçjlmiş sac vıja|a yerleştirilir ve slklll-
b) Kilit profilled ile: Kilit profilleİinin doğramaya takllacak birinci pa.çası d€rama üzerine he. yğnden ıaklİr. D€rama yenne
yedeştirildikten sonra. kilil p.ofillerinin ikinci parçasl, bi.inci parça ile kilitlenecek şekilde ye.ine yerleştirilir.)
su, hava. ses geçirmeyecek şekilde slzdlrmazllğln sağlanmasl. kanat arallkıannda izolasyonu sağlayacak co.ttalann sisteme
uygun o|aiak yerlerine tespiti için her türlğ malzeme ve zayiatl. inşaat yerindeki yükleme. yatay ve düşey taşlma, boşalbna, işçilik,
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel gidederi ve kafi dahil, ye.ine monte edilmiş plastik d€.amanln 'l kg fiyatl:
oLÇU:
,|}Yaln|z sert PVc plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya Şe contalar, silikon esasll macun, tespit vidalan veya kilit
profilleri. birjeşim parçalan, proİil içinde bulunan takviyeleİ bidiKe tafuİr.
2)ldare lüzum gördüğü takdirde proie boyutlan üzerinden, p.ofillefin tablodaki ağ|rllklarlna 9öİe üart ağldlğlnı tahkik edebiıir- Bu
tartl neticesinde tablola.a nazaan oh7 ağldlk fazlasına kadar öderne yagİr. Tablodaki ağld|klara nazaran tartl neticesi bulunan
ağ|rllğln az olmas| halinde, yapllan imalatln ılarece kabuledilmesi şartlyla tartı esas alınl..
3}Detay projelerinde ge.ek plasük profillefin. gerekse metal taküye profille.inin met.e ağldlklan i|e bağlanİ elemanlannln birim
ağ|r|lklan belirtileceKi..
NoT:
1)Madeni aksam|n yerine takllma§ bedelidoğrama fiyatlanna dahi|dir.
2)Plastik doğ.ama akşesuan (ispanyo|€t, merİteşe, kilit ve ilavele.i, vasistas makas ve çafP.ııalafl, pivot menteşeler, sürgüler, kapl
alt f|rçalan, her türlü kapl kollan, hidrolik rnekanizmalaİ benze.i aFna, kapama, kilitleme mekanizmalan vb,) iart|ya dah edilmez.
Bedellefi varsa kendi rayicinden yoksa yetdli makamlarca tasdikli bfura bedeline o/o 25 müteahhit genelgidederi ve kefl ilave
edilefek ödenir.
3)Tüm ana profiiler ile ilave prollller, pencere kapall iken görülmeyen ve dikkal çekmeyen bir ye,de, en az 1 m arallklada okunakİ
ve görünüf şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
- imalatçlnln adl veya tican maıkasl.
- Bu standardln işaİet ve numa.asl (Ts EN 1260&1 şeklinde),
- Et kaknllğl slnlfl,
- izlenebili.|ği sağlamak Çin yeteni obbibcek ına|at kodu (ömeğin: tadh vb_)

Teknak Tarifi: ırrevcut eski badananln tamamen raspa ediknesi, bozuk yüzeylerin atq i|e muntazam bir şekilde tamir edil.nesi, firça
ile biİinci ve ikinci kat badanada. sonra makine ile ğçunct] kaı beyaz ki eç badana yaPlİnasl, badana yapllan alanln temizlenmesi,
bu işle.in yapllmasl açin hertürlü malzeme ve zayiat, işdlik. sehpa, müteahhit genel gillederi ve kan dahil, 'l m2 fryaı.
oLÇÜ: Projesi üzednden badana yap|lao yuzeylef ö|çulür. Boşluklar düşülğr.
NoT: iç ve d|ş badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda aynca iş iskelesi verilir. s|va için iş iskelesi varsa aynca

, badanaya Verilmez.

13 Y.25.003/05 Eski boyah yüzeylere astar uyguıanarak iki kal su bazll mat boya
yaplımas| (aç cephe)

Teknik Tarifi: Eski boyall yüzeylerin telflrça, zlmpaİa veya mekanik yolla tefiizlenme§i, gereklialçl tamirinin yaplımasl,
zlmparalanmas|, 0,150 k9 sU bazll astar sürülmesi, istenilen renkte 0.,100 k9 1.kat, 0,r0o k9 2,kat su bazlı mat boya yapllmasl için
her türlü malzeme ve zayiat, işçilik. müteahhit genel gidede.i ve kan dahil. 1 m2 fiyatl.
oLÇU: Projesi üzerinden boya yapllan yfueyler ölçıjlür. TOm boşluklar düşO|ür.
NoT: 3 m den yüksek duvar ve tavan|arda aynca is iskelesi verilir. slva için i§ ıskelesi va.sa, aynca boyaya verilmez

14

ma

ek Mimal

lik a üzerandeki öÇiilere gğre hesaplanlr

t Tekniker

40 x 40 cm anma ebatlannda, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,
Y.26.005/403 l.ka|ite, renkli seramik yer karolan ile 3 mm dez arallkll döşeme

kaplamasıJaPllmasl(karoyaP_lş!!tı9ışı.j!_e"]
Teknik Tarffi: onaylanmlş detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yaplşrnay engelleyici ki., toz, çapak ve benzeri kallntlardan

, anndlnlmasl ve nemlendi.ilmesi, yüzey üzerine çimento esasİ, yüksek performansll, kayma öze|ıiği azaıtlım§, açlk bekletme
. süresi uzatllmlş kalo yaplştlnqnln sür(ilmesi ve özel ta.ak ile yivıendi.ilmeŞi, 40 x 40 crn anma ebatlannda her türlü desen ve
yüzey özelliğine sahip, l.kalite, renkli seramik yer ka.osunun, mastal ve tesviyesane uygun olarak, 3 mm derz arallklan blraklla.ak

: döşenmesi, deftle.in istenilen renkte çimento esasİ, standa.t pe.fo.mansll derz dolgu malzenesi ile doldu.ulmasl, kaplama
yapllan yüzeyin temizlenmesi. her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç gide.bri, iş yerinde yük|eme, yatay ve düşey
taşlma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karl dahil 

' 
m'fiyatı:

lan

a YlLDız 1l

12 Y.25.oo3n3 Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılmasl (iç cephe) m2

ii
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rexııix şARTNAME (iş Kalemleıi)
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İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları Sayfa: 3

Barim Miktar| ]Pursantai
1,|.,l

Poz No imalabn cinsi

(25 x 33 cm) veya (25 x 40 Gm) anma ebatlannda, hef tüf|ü desen Ve
15 Y.26.ood4o5 yüzey özelliğinde, l.kalite, renkli seramik duvar karolarl ile 3 mm derz m'

arallk|l duvar kaplamasl yaPılmasl (karo yaplştürlclst ile)
Teknik Tarfi: onaylanmlş detay proiesine uygun düzgün yüzeyin, yaplşİayl engelleyicikİ, toz, çapak ve benzeri kahntllardan
annd|nlmasl ve nem{endirilmesi, yüzey üzerine çjmento esasl|, standa.t perfomansll, kayma özelliği azalt|lm|ş karo yap|ştlnc|nln
siirülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 crn} anma ebatlarında hef türlü desen ve yüzey özelliğane
sahip. l.kalite. renkli seramik duvar karosunun. mastanna uygun olarak, 3 mm dez ara|tklan bl,akllarak döşenmesi, derzlerin
istenilen renkte çimento esasİ. standad performansll dez dolgu malzemesi ile doldu.ulmasl, kaplama yapllan yüzeyin
temizlenmesi, her türlü malzerne ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, iş ye.inde yükleme. yatay ve düşey taşlma, boşattrna,
müeahhit genel gidede.i ve kan dahal 'l m2 fiyat:

lama llan ploiqs, c!9!!49!iğ@E!9,l6 Y.27.583 2.5 cm kallnllğlnda 400 kg çimento dozlu şap yaptlmasl
Teknik Ta.ifi: Proje ve detay projesine göre, şap yapllacak yüzeyin temizlenmesi, yükanmas|, 1 m3 kuma 400 kg çimento katllarak
elde edilen harçla 2' c.n kesatande Ğndelenmiş çltalarla yap|lan anolara şaş|rtmall ortalama 2,5 cın kallnllğlnda mala perdahll şap
yapllmasl, gerektiğinde suİanmast, temizlenmesi, ytkanmasl için gerekli her tüdü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşalt na, müteahhit genel gidederi ve kan dahil, 'l m2 fiyatl:
öLÇü: Şap yapllan yerin alanl projesi üze.inden hesaplanlr

k Mimar

ZIR
lnşool Teknikeri

tııi A

s.
No
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iş xıı-euı-eni puRseı.ıreıı-ını Nüzoeı-eni)
(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)

işin Adı : çAYKARA CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKN|K ANADoLU LlSESi oNARlM lşl
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat sayfa:1
s.
l{o Poz No imalatın cinsi , ei.i. iktan Pu6a,ntaj

Adet2

071-129
Takriben 4,1x50 cm Yarım Ayakh Tk Yayll, kancaİ veya vidall,
LAVABOLAR

73-201 Takriben 40X50 cm, Kristal cam, AYı{ALAR (Ts 5229 EN#1036}

Adet75_103
Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra slnlf, Fayans
camlaşmiş çini, ALATuRKA HELA TAŞLAR| (fŞ.7!9)

4 07Ğ500 Bastnçll hela ylkaylcıl| (Flüzometreli), ALATuRKA HELA TEs|sATl Tk

5 08911(X 1/2- Lavabc€viye musluklan, döner borulu. rozeti perlatörlü tezgah Adet

6

7

2

704

08s'

08$,

uzen a duvardan ll, Musluklar EN 200'e

Klsa musluk, pedatörlü rozet dahil, Musluklar (Ts EN 200'e Uygun)

Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki ölçülere uygun
80'c slcakll d nlkll 6 cm koku fermetürlü

Takriben 10x16 cm, Fayans sabunluk (kolsuz)

Adet

Adet

8 090_201 Adet

9 09/ı_400 Kağlthk (paslanmaz çelik) Adet

Elbise asklsl (tayan§), 1o(16ğn :Ad.t:
1002-,l 16 Hortum Çap| oN 25 Hortum Uzunluğu 20 m, Tüplü Model Yangln Adet11

Do Ts. EN 671-1 NoRMLAR|NDA

:1002_1 18
Hortum Çapl oN 25 Hortum uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangln Adet;12 Do lan, Ts. EN 671-1 NoRMLAR|NDA
Demontaj, Tüpsüz Model, Ts. EN 671-2 NoRMLAR|NDA YANGlN13 :1002-201/DMntj DoLABl

14 161708 Panel radyatör, (Tip 22) 600 m

15 170-201 15 a mm (n"'), Köşe tipi radyatör musluğu oS 579) Adet

16 201-105/8 Dikişla siyah boru 3/4" (Bina içinde kaynakll, %25)

,2o1-2oaüA Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde vidall, %30)

201-2ouNoMnt.i Demontaj, Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde Vidah, %30)

m

I7

9 .2o+3 1023300 Pn 20 polipropilen ıemiz su boru 1l2" 2ol3,4 mm Polipropilen temiz su
borulart (Bina içinde fuyoıerm kaynak ve vidah, o/o45) m

20 20iı-3103/3300
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4' 25/4,2 mm Polipropilen temaz su

m
borularl (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidah, %45)

m

04/33002 ,2o+3
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1'3z5,4 mm Polipropilen temiz su
borularl ina nde Ve vidalı,
sert PVc plastik pis su boruSu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et22 :2o4-4o1lA kallnll 3m monta malzemesi

:2O4-4O2lA
sert PVc plastik pis su borusu (geçme muffu, çap: 7170 mm, et

24
sert PVc plastik pas su borusu (gegne muflu, çap: 10G110 mm, et|zoı-ao3ıe
kallnllğı 3 mm ) (montaj malzemesi. %35)

m

25 o mm (1"l, Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contah, tam210625 Adet
Vidall KÜRESEL VANALAR s 3148

:21o-62a 50 q mm (2"
oecisli. vidall

), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), conlah, tam
, KÜRESEL VANALAR s 3148

Adet

Adet27 :226912 Yatay tip, 50 O mm, GER| TEPME VALF|

28,231-101 15 a mm#so o mm (112'-2") arag (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen
boyayla

m

?ıfer L

Toplam: 33,26E4 -

ndisi
U

ol ekirikeri

1

3

: Adet

10 095.100
1-i

Adet

m18

,''kallnllğl 3 mm) (monlai malzemesi, 0/o35)

26

as<zjna 2



TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i eĞiriı,ı Müoünı_üĞü
rexı.ıix şARTNAME (iş KaIemleri)

İşin Adı : ÇAYKARA CEVDET SUNAY MESLEKi VE TEKNiK ANADOLU LiSESl ONAR|M iŞl
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
s ımalatın cinsi

sayfa:1
Poz No BirimNo

1 071-129 Takriben 41x50 cm Yar|m Ayakll Tk Yayll, kancall veya vidall,
LAVABOLAR Adet

Teknik Ta.ifi: Be|irtilen cins ve ölçülerde. sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlafl ile
bidikte, işyerinde temini, yerine montajl. Not Renklis|.1l s€.amikten kullanllmasl dufumunda montajll fyatlar % 15 aıttnlacak
montaj bedelıefi arttlılmadan aynen uygulanacaktlr. Lavabolar 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Yönetİneliğine uygun, cE uygunluk
işareti ile olarak piyasaya aq edilmiş

2 o73-2o1 Takriben 40X50 cm, Kristal cam, AYNALAR (Ts 5229 EN#1036) Adet

Teknik Tarif: cam ka|lnİğı 5 mm, ayna kenan rodajll, ayna üzerinde şeritler olduğuMa, şeritler bizoteli olacakt|r. Duvara bağlantl
vidalarl pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikeı kaplamall Veya paslanmaz çelikten olacaktlr. Ayna duvar asklsl vida ve
dübeller ile duvarda yerine montaİ, Aynalar 301201,1/AB Yapl Malzemeleri Yönetmeİiğine uygun olarak, cE uygunluk işareti ile

alz ed olacaktlr
Plastik sifonlu pikten takriben 5ox60 cm Ekstra slnlf, Fayans
camlaşm|ş çini, ALATURKA HELA TAŞLAR| os.799)

Adet :3 07s103

Teknik Ta.ifi: Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşli TS-EN 27+,!-2-3 e uygun o 100 mm.lik PVc den yekpare yap|lm|ş 80'c slcakhğa
ve asitlere dayanıkİ 6 ğn. koku fermetüdü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve ye.ine montajl (Ts 799a) uygun ve
kalite belgeli olacakİr. Not: Renkii slİİ seramik kullanllmasl durumunda montaj|l 

'iyatlar 
% 15 arülnlacak montaj bedelleri

qG!!!İn9!g! 9I!9! !Yg!!4!e
4 o7&5oo Baslnçll hela ylkaylcllı (Flüzometreli). ALATURKA HELA TEslsATl

Teknik Ta.ifi: T9366ya uygun, o 20 mm.lk pirinçen kro.najl|, kalite belgeıi pres döküm, bas|nçıl hela y|kayloll, temQ su te§isatl

_ borusuna bağlanan ve_!g!e]ö. n[! yıkl nmaslna basln hela c|lannl temini monta

5 08$,1104
1/2' Lavabc€viye musluklan, döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah Adet
üzeri veya duvardan montaill, Musluklar (Ts EN 200'e uYgun)

Teknik Ta.ifi: Gövde deh pirinç parçalar döküm, s|cak döwne veya hadde mamulün çlbuktan talaş kaldlnlarak işlemek suretiyle
yapltmlş lrünler Ts EN 1980, Ts EN 121E4, Ts EN 12165 standaİtlarlna uygun hammaddeden ğretilmiş, Ts EN 248 yüzey
standart gefekıiliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsalolarak Ts EN 20o, Ts EN 274, Ts EN 817, Ts 3143 ü.ün standa.tlaflna
uygun olarak üretilmiş, tek kumandal| armatüıxer Ts lso 7005. çia kumandal| bataryalar Ts 200e uygun oıarak imal edilmiş, çn
kumandall ğrünle.de klllanllan tastik klapeli standat salmastra gfubunun mil, gövde vb. parçalan Ts EN 12'|64 §tandardlna uygun
hammaddeden talaş kaldlrmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kUllan|lan conta, o-ring vb. parçala. EPDM, NBR malzemeden
yap|lmlş, ürünlerde kUllanllan yağ. conta, o-ring vb. bileşenler KTW(Kalt Trinken wasser, igne suyu standardl), wRc (water Bye
Laws scİıeme, igne suyunun temas ettiği metal dlşl parçalardan suya geçen toksit miktan ölçüsü), DVGVı' (Deutsche
Ve.einingung des Gas_und wasserfaches) belgelerinden birine sahip. perlatö.lef EN 246 ya uygun ve KlwA (Mekanik tesüer,
akustik testlefi, şudaki renk ve tat değişimlenn öÇğsü) yada ovciw belgeb,inden birine sahip ve üzerinde markalanmış, pedatör
göbekbn pbstik, fieksb|l bağlantı hortumlann|n dlş yüzeyleri paslanmaz çelik örgülü, b ho.tumu EPDM olan. ieksbll DVGW
KIWA, Swciw(Mekanik tesüef. akıJstik tesderi, sudaki reok ve tat degişimledn ölçiisü) belgelerinden bi.ine sahip, bu belge fleksibl
üze.ine ma.kalanmlş, tüm ürünlerde kullanlıan kol ve volanlar metal olmal| akrilik veya plastik olmayan tek kumandall bataryalarda
kullanılan kartuşlar NsF cthe Public Health and Saİety company)Veya \^,/RAs (wate. Regulations Adüsory Scheme)belgeli,
fotoselli ürünler cE belgeli olmalldlr. Üretici firma imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yetertilik belge§i, sat|ş sonra§l hazmet yeteflilik
belgesi, lso 9000. lso 14000 belgesi. TsE uygunluk belgelerine sahip olmall ve güncel olmaİdlr.
Not: Armatüder P^/D (Fizaksel Buhaf Kaplama) yapllmasl halinde montajll fiyaüar % 25 arülnlacak. montaj bedelle.i a.tttnlmadan
aynen uygulanacaktla,

rk:

Klsa musluk, perlatödü rozet dahil, Musluklar crs EN 200'e uygun) Adet

Teknak Tarifi: Kalate belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve ye.ine montajl

7 0a9-7o4 80'c slcakllğa dayanl kll 6 9trj9kule!,!!Lel!ı!!L
Teknik Ta.i6: sifon|ar. (La bo. eüye ve pisuar için)

Adet

8 09G201 i Takriben 10x16 cın, Fayans sabunluk (kolsuz) Adet

Teknak Ta.ifi: Ekstra kalite beyaz renkli 
'ayanstan, 

damlaİkll, duvara yanm gömülebilen veya fayans ü§tü montaj elemanlan ile
badikte sabunluğun işye.inde temini ve ye.ine montaİ. Not Renkli fayans camlaşmlş. çini kuılan!lması du.umunda montajll fryatlar
% ,l5 afütrllacak montaj bedelleri arü| lmadan aynen uygulanacaktr,

9 094-400 Kağ(hk (paslanmaz çelik)
Teknik Tarifi: Paslanmaz çelik sacdan kağıtl|ğln kromajll tespit vılalan ve özel takoz veya dubellera ile barlikte §yerinde teminl ve

: yefine montail.

iAdet:

10 100 Elbise asklsl (fayans), 10X16 cm Adet i

Teknik Tarifi: Ekst"a kalate beyaz renkla fayanstan, gömme tjp Veya fayans üstü ask|nın montajelemanlan ile bir|ikte iş yerinde
temini ve yerine montajl. Takriben 10ıl6 crn.

: 11 1002-116
rnortıım Çapı oıı zs Hortum Uzunluğu-o mJüdü Model Yarıgln
Dolapları, Ts. EN 671-,l NoRMLAR|NDA

Teknik Tarifi: Makarasl; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çapl 25 mrİ olan ho.tumlar çin asgari çapl 20o mm' den
az olmayan içdairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 97/23/Ec Baslnçİ Kaplar Yönetrneliği uygun olarak üretilmiş, Ts EN
671-1. Ts EN 671-2'ye uygun. 305/201,|/AB Yapl Malzemele.i Yönetİneliğine uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işaretiyle piyasa
arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yan se.t Ts EN 694+A,|'e lygun, hortum çap| 25 mm ve ho.tum Uzunluğu 30 m' yi aşmayan nozu|
veya lansı: Kapama ve püsküdrne ve/veya flskiye yapabilen Ts EN 671-1,671-2'ye uygun yangln vanasl: elle kumandall oN50
çaplnda, rakorlu, valrl ve rakoru Ts 12258,12259a uygun Dolabl, bütün yangln söndürme tesbatlnl içine alabilecek boyutlarda,
lşyerinde Güvenlik VeNeya sağllk lşaretlen idn Asgari Ko§ullar Hakk!ndakl oi.eKif (gzs€VEEc)' inde öngörülen levhalaİdan

n olanl kullanll|r. Not: Tüplü Modelle.de Ts 862 EN 3'e uygun 6 K9 ABc tipi kuru kimyevitozlu tüpü ile birlikte lsYerinde temini

Zaİr
|/, ndlsı

U
n eII

Miktarl Pu.santai

-r--.-_-------1

5 089112

Plastik |avabo ve eviye safonu (TS-EN 27,t'1-2-3'deki ölçülere uygun



s.
No Poz No imalatn cinsi Birim

Sayfa: 2
Pursantaj

|,hl
ve montajI

12 1oo2-118 Hortum Çapt DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangln AdetDolaplarl, Ts. EN 671-1 NoRMLAR|NDA
Teknik Tarifj: Makarasl: azami 800 mm' den 

'azla 
olmayan iki çelik disk ve çapl 25 mm olan hodumlar için asgari çapl 200 mm' den

az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 97/23/Ec Baslnçlı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak ü.etilmiş, Ts EN
671-'l. TS EN 671-2'ye uygun. 305/20'l1lAB Yap| Malzemeleri Yönet neliğine uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işaretiyle piyasa
az edilmiş Hortumu: Yuvadak yan sert Ts EN 694+Al'e uygun, ho.tum çapl 25 mm ve ho.tum uzunluğu 30 m' yi aşmayan nozul
veya lansl: Kapama ve püskü.tme ve/veya flŞkiye yapabilen Ts EN 67,1-,|,671-2'ye uygun yang|n vanasl: elle kumandall DN50
çaplnda, rakorlu, valfı ve .akoru Ts 'l2258. 'l2259'a uygun.Dolabl, bütün yangın söndüme tesisahnl içine alabilecek boyutlarda,
|şyerinde Güven|ik VeNeya sağkk işaretıen lçin Asgari Koşul{ar Hakklndaka Direktif (9z58i/EEc)' inde öngörülen ıevhalardan
uygun olanl ku|lanlİr- Not: Tüplü Modellerde Ts 862 EN 3e uygun 6 Kg ABc tipikuru kimyevito2lu tüpü ile birliKe işyerinde temini

13 10o2-201/DMnli
Demontai, Tüpsüz Model, Ts. EN 671_2 NoRMLAR|NDA YANGlN
DoLABl

Teknik Tarili: Demontaj un uygun araç ve ge.eçle, kullanülmahdl.
Tekrar montaİ yapllacak olan malzemelerin za.ar görmemesi un her türlü özen gösteri|melİlir,
oemontajl yaplan malzemele.den tğkİa. kullanllamayacak olanlar idarenin gösteİeceğiyere tasnifedilerek tutanakla ıJare

lilerine teslim edilecektir

14 165-708 Panel radyatör, (Tip 22) 600
Teknik TarifI Yaplsal konstrüksiyonu Ts EN 442-1standardlna uygun, |sılgüçlerini onaylanmlş kuruluş taraf|ndan laboratuar
.aporuyla kantlayan, su geçen yüzeyle.de Ts EN 10130 standardlna göre Fe P0,| kalite ve minimum,ı,,1,| mm. kallnllkta soğuk
çekilm§ sacdan imal, Ts EN,l4z'| standardlna göre maksamum çahşma baslnclnln en a2 1,3 katl bas|nçta (en az 520 kPa) test
edilmiş. Ts EN 4422 standardına göre test edilerek lsll 9üçleri tespit edilmiş. çinko veya demi.rosfat üzeine astal boyall ve son
kat eleRrostatik toz boyalü, ambaİajİ ola.ak, radyatö, montaj elemanlan, püiör dahil işyefinde temini ve montajl. Crip XY. x panel

] say|s|, Y konv€|döı.)

15 17G201 15 g mm (n\, Köşe tipi radyatör musluğu Crs 579) Adet ]

Teknik Tarifi: Ts EN 215 veya Ts 579a uygun, ılarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlant fako.unun
_ 
(te.mostath olanlar te,mostadl kafa Y9 allp!ğa !eğ!c!!l4!9!cjle b_i4!! )§y9!!qe]!e!!!!!! v_e_}ç!]!9-[ı_9j!a!:-

16 201-10rB Dikişli siyah boru 3/4" (Bina içinde kaynakll, %25) m

Teknik Ta.ifi: 305/201llAB Yapl Malzemelef Yönebnelğine ve 97,2UAT Baslngh Ekip.nanıa, Yönetİneıİrine uygun, cE Uygunluk
işa.etiyle piyaşaya arz edilen çelik borulann, ilgili şa.tname ve projesine uygun olarak döşenerek. bağlantllannln yapılmasl, işçilik
dahil, sütyen ve boya bedeli hariç olmak üzefe işyerinde teminive yerine montajı.

17 2o1-2o8tA Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde vidall, %30) m

Teknik Tarifi: 301201 1/AB Yapl Malzemeleri Yönet neliğine ve 97/23,/AT Baslnçİ Ekipman|aİ Yönetrneliğine uygun, cE Uygunluk
işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruıarln, ilgilişa.iname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantllannln yap|lmasl, işçilik
dahil, sü bedeli ha olmak üzerc rinde temini ve

18 201_208/AJDM nt Demontaj, Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde vidall, %30) m

Teknik Tarifi: Demontaj Çin uygun araç ve gereçler ku|lanllmaİdlr
Tekrar montajl yapllacak oıan malzemelerin za.ar görmemesi için her türlü özen gösterikne|idir.
Demontajl yapllan malzemelerden ıekrar kul|anllamayacak olanlar ldarenin göstereceği yere tasni' edilerek tutanakla idare
yetkilileri ne teslim edilecektir

19 20+31 oz3ffi ffi l,t§#l}il§ff"ı:ff Ullil'Jfi Tm"|rc|ıcronllen temız sı

Teknik Taİif: Ts EN lso ,l587+2'ye uygun. po|ipropilen (PPR- c), İp; 3ten mamğl ve sağllk Bakanl|ğ|ndan içrne suyu borusu
olarak kullanllmaslnda saklnca bulunmadlğl belgelendiri|miş, bofuıarln işyerinde ternini, proj6ine uygün olarak kesilmesi. fizyoterm
kaynak makinas| ile bağlantl parçalannln bo.u uçlanna 260 'c slcakllkta slk|larak kaynak edilmesi. (r\ayİak içjn her tiirlü malzeme
ve işçilik dahil) Montai malzemelerinin bedelleri aync€ ödenecektir.

20 2oıı_31o3/33oo Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4' 2514,2 mm Polipropilen temiz su
borularl (Bina iÇinde fzyoterm kaynak ve vidall. %45)

borularl na ve VidalI
Teknik Ta.if: Ts EN lso 1587,'_2'ye uygun, polip.opilen (PPR_ c), İp; 3ten mamül ve sağllk Bakanfuğlndan iqne suyu borusu
ola.ak kUllanllmas|nda saklnca bulunmadlğl beloebndiailmiş, borulann işye.inde temini, projesine uygun olarak ke§ilmesi, fız}rote.m
kaynak makinasl ile bağlantı pa.çalainln boİu uç|anna 260 "c slcakllkta sıkllarak kaynak edilmesi. (Kaynak içjn her üidü maLeme

lik dah ma|zemelerinin bedelled ötenecektir
sert PVc plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et

Teknik Ta.ifi: Ts EN lso 15874-2'ye uygun, polipropiıen (PPR- c), İp; 3ten mamül ve sağllk 8akanllğlndan igne suyu borusu
olarak kullanIlmaslnda saklnca bulunmad|ğl belgelendirilmiş. boİulann işyerinde temini, p.oje§ine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinas| ile bağlantl parçalarlnln bo.u uçlarlna 260'c slcakllkta slkllarak kaynak edilmeŞi. (Kaynak için her tiirlü malzeme

dahi malzemelerinin bedelleri ödenec€ktir

21 204-310413300
Pn 20 polipropilen temiz su boru '|" 3u5,4 mm Polipropilen temiz su

22 2wollA
kallnlI 3mm malzemesi, yo35 m

Teknik Tarifi: Ts EN 132g.'|'e uygun, sed PVc pıastik pis su boru|ann|n iş ye.inde temini. geqne veya yaplştrma muflU olarak

Sert PVc plastik pis su borusu (geçme multu, çap: 75,70 mm, et
kallnl|ğl 3 mm) (mo malzemesi, %35

fu,fr Ç

l23 2o44ozA

Ma ndisi
U

m

şo tTe
z
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işin Adı : ÇAYKARA CEVDET SUNAY MESLEKi VE TEKN|K ANADoLU LlsEsl oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Miktart

Adet :

:m

m



TRABZoN iı_ ı-tiı_ı_i eĞiriı,ı ı-rüoünlü Ğü

rexııix şARTNAME (İş Kalemleri)
işin Adı : çAYKARA CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKN|K ANADOLU LlSEsl oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

s.
ı{o Poz No imalatln cinsi

Sayfa: 3

Biri Miktarl Pur§antaj
l,/.l

m

Teknik Ta.ifi: TS EN 132gl'e uygun, sert PVc plastik pis su boru|annln iş yerinde temini, geqne veya yap|ştrma muffu olarak

24
sert PVc plastik pis su borusu (geçme muffu, çap: 100-1,10 mm, et
kallnlI 3m malzemesi o/o35

Teknik Ta.ifi: TS EN 13291'e uygun. sert PVc plastik pis su borularınln iş yerinde temini, geçrne veya yaplştl.ma muflu olarak
ye.ine montajl

m]

25 210-625 25 o mm (1"\, Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contall, tam Adetqeçisli, vidall. KÜREsEL VANALAR os 3148)
Teknik Tarifi: 97/2rAT Bas|nçlı Ekapmanlar Yönetİneliğine uygun, pi.insen kesici elemanl|, pak kaöonlu çelik veya paslanmaz
çelikten. vidalt, wafer, lug veya flanşİ, geçişe bi. küre ile kumanda ediıen, elle aqllp kapama düzenli küresel vanalann iş yerinde
teminive yenn e montail

26 21G628 50 o mm (2"), Pirinç, preste imal edilmiş tefon (PTFE), contall, tam
geçişli, vidall, KÜREsEL VANALAR os 3148)

Teknik Tarifi: 9z23lAT Baslnçll Ekip.nanla. Yöneüneliğin€ uygun, pirinden kesici elemanll, pik ka.bonlu çelik veya paslanmaz
çeliKen, vİraİ, wafer, lug veya flanşll, geçişe bir küre ale kumanda edilen. elle aql|p kapama düzenli küresel vanalann iş yefinde
temini ve yerine montajl.

Adet

27 226-912 Yatay tip, 50 o mm, GER| TEPME VALF|
Teknik Tarifi: Yatay veya düşey şekilde lavabo, duş veya küvetten suyun geritepmesini engelleyen, dlşkl içemeyen pissu
hatlarlna uygun uygulamalarda kullanllmak üzere Polipropilen gövdesi,temizlerYıe gözlü pis §u ge.i tep.ne ventilinin işyerinde temini

Adet

28 1-101
15 @ mm#so o mm (1l2"-2") a.ag (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen

Teknik Ta.ifi: serbest bo.ulann iki kat sülyen boya ile boyanmas|

kfa U Teknikeri

Makina 9
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çAvKARA CEvDET SuNAy MESLExİ vn rnxıi« ANADoLu ı,isnsi iuşıır MAHAL
LisTEsİ

l- (18.198/12A, l8.185A) Tüm fuvalet içerisindeki kabin tuğla duvarları, duvar ve yer
seramikleri, tuvalet taşları vb. mahal içindeki her şey kırılacak ve altındaki dolgu malzemesi
boşaltılacaktır. Çıkan malzeme mahalden uzaklaştırılacaktır.

2- (MSB.608/AA )Yeni oluşfurulan duvarların her iki yüzeyine ve seramikleri sökülen duvarlara
kaba sıva yapılacak.

3- (Y.l5.140/l5, Y.l9.085/027, Y.27.583' Tesisat borulan ve Su tesisatının zeminden geçen

kısımları tamamlandıktan sonra, üzerine şap atılacak, gerekli sıkıştırma işlemi yapılacak.

Şap ahlan yerler Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşnli kullanıma hazır yalıtım harcı

ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılacak, yan duvar yüzeyine 20 cm
yükselecek. Seramik şapı ahlarak, seramik uygulaması yapılacaktır.

4- Eğim hela yönüne olacak.
a Yapılacak kontrollerde, seramik yüzeyin üzerine su döktilerek sulıın yönünün kontrolü

yapılacak. Su hela tarafına akmazsa, tüm zeminin seramiği yeniden kırdırılacak , yeniden
izolasyon sürdürülecek ve yeniden seramik döşetilecek.

G (Y.26.005/403) Tüm mahallerin zernini, 4Ocmx4Ocm renkli seıamik ile döşenecek.

7- (Y.26.006/405) Tiiçn duvaılar tavana kadar 25cmx4Ocm renkli seramik ile kaplanacak.

E- Helalann ara kilme duvarlarının üst kısımları da seramik döşenecek. (Y.26.006/405)

9- Seramiklerin köşelere gelen kısımları ve kabinlerin üst kısımlarına köşbent takılacak.
l0- Wc mahallindeki tüm duvar yüzeyleri seramik kaplanmış olacak.
l1- (Y.25.003/03) Wc'nin tavanları boyanacak.

l2- (l8.198/28A, 04.773lA0|, 04.773lA08, 04.773/A|0, Y.23.24l) Wc' lerdeki tiim iç kabin
PVC kapıları pğelerine uygun imal edilecek. Montajı yapılacak. Çalışır halde teslim
edilecek. . Kapılar, gri contalı ve 70 lik seriden olacak- En az üç menteşeli olacak. Teknik

şartnamedeki özelliklere uygun imal edilecek.
13- Z,emin şapı atılmadan önce, kontrol elamanlarınca müallinde sızdırmazlık kontrolü yapılacak.

Kontrol elemanlarının onayından sonra şap atılacak ve seramikler örülmeye başlaıacak.
1,1- seramik çeşitleri kontrol elemanlarına gösterilecek, en az üç çeşit seramik getirilecek. kontrol

elemanlarının onayından sonra örülmeye başlanacak.

la İnşaahn kırımı, yalıtımı ve seramik örülmesi aşamalan resimlenerek kontrol mühendisine
verilecek.

rG g.25.003/05) Zemin kat wc'lerin giriş kısmındaki duvar kazınıp boyanacak.

l7- (27.525n, Y.25.003/05) Elektrik tesisatı döşemesi sırasında oluşcak olan sıva ve boya
tamirleri yapılacak.

GENEL ŞARTL/IR
1. İsteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup
Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini göstereıı bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun
ya da olmasın, pğe detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallanna
uygun bir şkilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan
hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.
2. İş Kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taşımalar teklif fıyata dahi| sayılacak ayrıca bir
bedel ödenmeyecektir.
3. İş sonunda çalışılan mekinların temizliği bedelsiz yaprlacaktır.

4. Yapılacak işler işin pğesine teknik şrtnamesine ve mahal listesine uygun yapılacaktır.
Yapılacak tiim iş kalemleri Pozlara" bayındırlıkça açıklanan poz tanımlarını, mahal listesinde



yapılan iş tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı kaşılamak zorundadır. Mahal
listesinde pozlara karşılık gelen tanlmlar genişIetilmiş olup açıklama d6hilindeki tiim işler
ilave bir bedel istemeden yüklenici tarafindan fen ve sanat kurallarına uygun şekilde
gerçekleştiri lecektir.

5.İş kapsamında iş güvenliği ile ilgili tilm önlemler yüklenici tarafından alınacak.

YıLDız iARZIR
yoksek Mimar lnşoot Tekn
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ÇAYKARA CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKNiK ANADOLU L|SESİ

WC IÇ KAPISI

75

70 LiK PVc

TOPLAM 12 ADET WC IÇ KAPISI YAPILACAK.

I-PVC 70 LiK SERiDEN GRi CONTALI KURŞIJN
içr,n_ııır,yp,}r MALzEMEDEN oLAcAK.
2- KULLANILAN MARKANIN l. stNIF pnoriı-iwneN
YAPILACAI(KAPI KOLLARI PVC MARKASIYLA AYNI
oLAcAK.
3-PVC doğramalar; TS 20l ve 5358 de bahsedilen tiim
özelliklere süip sert PVC olacak.4-PVC profiller son derece
diizgün ve piiruzsiiz, parlak olacak.
S-Kasa, kanat, orta kayıt ve kapı PVC profılleri dıştan içe en
az 4 odacıklı, seri genişliği en az 70 mm
6-PVC profiller ham PVC olarak (çıtasız, metal takviyesiz,
contasz) kasa, kanat, orta kayıtla ortalama en az |.250
grlmt'nin altında o lmayacaktır
7-Ham madde ve mukavemet özellikleri başta olmak iizere
tiim özelliklerin DIN 18055 normlanna uygun olacaktır.
8-Metal takviye (destek sacı) profılleri TSE 9l4 'de bahsedilen
özelliklere uygun sıcak daldırma metodu ile 40-50 mikron
galvaniz ile kaplanmış olacaktu.
9-Metal takviye profilleri sac et kalınlığı 1.5 mm'den az
olmayacaktır.
lO-Kapı kanatlarında 4 yerden kavramalı ve ispanyolet
göbeğinde kol bağlamak için cıvata yerleri açılmış olacakiır.

a YıLDlzy0ksek lıl irnaı
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCAT|ONAL PRODUCT

çAYKARA cEVDET sUNAY MESLEKl VE TEKNIK ANAooLu LlsESl

Tadilalll zemin vo 1. kal wc planlarl

NOT:SERAMtKLER KONTROL ELEMANLARI TARAFINDAN SEÇİLECEK.
EN AZ 3 ADET KATALOG üZERiNDEN SEÇİM YAPILACAK.

sERAMlK
ŞAP

DoLoU
sU YALlTlM|

a
o
o
o
?.
o N

^ l] TABLlYE

ik PVC
l2o0

70,1ik Pvc
7 5l2oo

n]

701ik Pvc,l5/200

701ik Pvc
"l5/200

H=2,5

H=2 n]

70,1ik PVc,l51200

70,ıik PVc
7 5l20o

J-cnooud,lVNolJ.vcno3
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TRABZoN _çAYKARA iLçEsi CEVDET SUNAY MESLEK| VE TEKNiK ANADoLU LisEsi

MAHAL LisTEsi AçIKı-AMAIARı
l-Okulda bulunan zemin kat ve 1. kat tuvaletlerin tamamının pis su ve temiz su tesisatları

,wc taşl ve bas tesisatları ,musluklar, lavabolar ,aynalar ,lavabo musluklarl tümüyle
yenilenecek .Yapılacak işlerin planları kat planı şeklinde verilmiştir ayrıntılar planlara göre
yapılacaktır

2- Wc |erde bas olarak sıva altı bas bırak vanası kullanılacak ve bas bırak vana pprc gövde
yapısına sahip ayrıca 2 yıl garanti|i olacak, Bas bırak vanası boru birleştirme kısmı sıva

altında kalacak her iki tarafı pprc polipropilen 3/4 " boruya montajı yapılacak,bas bırak

vanası 3/4 " ölçüsünde olacak, Vanadan aşağıya doğru o|an pprc boruya 20 cm

birleştirmeden sonra şeffaf spiral hortuma bağlantı yapılırak sıkı geçme olacak şekilde
boşluk bırakılmadan ve paslanmaz krom kelepçe ile iyice sıkılacakır.Sıva altında kalan

tesisat boruları tesisat tekniğine uygun olarak yapıldıktan sonra tesisat yapı denetim
elemanına gösterilmeden üzeri kapatılmayacaktır (sıva yapılmayacaktırl.

3- wc taşl tesisatl Yapıhrken wc taşl contasına p|astik ara parça (Toplam uzunluğu 7,5 cm

bir tarafı düz çap 28 mm 3cm uzunluğunda diğer tarafı boğumlu yapıda boğum çapı 33 mm

ve 4cm uzunluğunda olacak ) sıkı geçme olacak şekilde sıvı deterjanla wc taşı contasına

montajı yapılacak, düz olan kısmı ise slllkon esaslı güçlü bir yapıştırıcı sürülerek spiral

hortuma sıkı geçme olacak şekilde ve yapıştıncının kuruması için uygun bir süre

beklenecek,wc taşı ile bas bırak sistemi arasında kuIlanılacak şeffaf spiral hortum dış kısmı

sert iç kısmı yumuşak pvc malzemeden minimum 6 bar patlama basıncına dayanıklı olacak
11/7" ölçüsünde iç çapı 29 mm olacak .Kullanılacak spiral hortum hiçbir şekiIde güneş

ışığıyla yada uzun süre gün ışığı ile temas etmemiş olacaktır.

4- WC mahallinde kullanılacak musluklar aç kapa süzgeçli musluk olacak.Her lavabonun
yanına bir adet sabun|uk takı|acaktlr.Her bir tuvalet mahalline iki adet elbise askısı
takılacaktır. Her bir tuvalet mahallinde 1"küresel vana olacaktır.

s-zemin kat tuvalette bulunan yangln borusu demontaj yapılarak sökülecek yerine aynı

çapta galvanizli yangın borusu montajl yapllacak boru tuvaletten salona çıkarılacak ve üst
kata salondan kolon hattı çekilecek ve her iki kata gömme tip 30 metre tüp|ü model yangın

dolabı montajı yapılacak .Eski model tüpsüz yangın dolapları demantaj yapılmak suretiyle
sökülecelıtir.Söküm sırasında işe yarar bütün malzemeler bir tutanakla okul müdürlüğüne
teslim edilecektir. Temiz su tesasat boruları 10 bar baslnçta test edilecektir.

Makine M lsl

Zafet lu



TRABZoN -çAYKARA iLçEsi CEVDET SUNAY MEsLEKi VE TEKN|K ANADoLU tisEsi Klz
PANsiYoN BiNALARl

MAHAL tisTEsi AçlKtAMAtARl

1-Aşağı kız pansiyon binasına 3 katta bulunan tüpsüz model yangın dolapları demontaj
yapılacak yerine 3 adet tüplü model yangın dolab| taklacak.
Yukarı kız pansiyon binasına 5 kafta bulunan tüpsüz model yangın do|apları demontaj
yapılacak yerine 5 adet tüplü model yangın dolabl takllacak.

Dolaplar taklhrken duvarın derinliği elverdiği ölçüde gömme olarak montajı yapılacaktır

2- Aşağı kız pansiyon binasına kazan dairesi giriş kapısının hemen üzerinde bulunan 2"

yatay dağıtım hattından 'l " çapnda biri gidiş diğeri dönüş borusu olmak üzere

yemekhane mahalline tavan düzeyinden dikişli çe|ik boru kullanılarak hat çekilecek
,kaynaklı birleştirme yapılan bu borulann üzeri iki kat anti pas boya ile boyanacaktır.

3- Yemekhanede girişe göre solda kalan duvara ve hemen yandaki karşı kısımdaki duvara

her biri 1,8 metre 22 -600 tipte 2 adet panel radyatör (toplamda 3,5 metre ) montajı

yapılacak .

Makine M
Zafer lu
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cEvDET suNAy MEstEKlTEKNIK A.t. EEKrR|K işı-eni ıvıexaı- ı-isresi

|- 30.4.2. Bina topraklaması 16 mm kablo ile 2 mt galvanizli köşebent demirle yapılacak kazık üzerine

en az 2 noktadan vida ile tespit edilecektir. Topraklama kablosu kanal içerisinden uygun mahale

taşlnacaktlr.
2- Binaya ait ana pano ve kat pano değişecek ana pano çift bölmeli ilk bölmeye sayaç TMŞ KAKŞ

konacak 2. Bölmeye ise kat sigortaları ve linye sigortaları konacaktır. Pano anahtarlı kilit sistemine

sahip olacaktır ve kapak üzerine levha ile tehlikeli işaretlemesi yapılacaktır.

3- Ana panoda bulunan TMŞ ve 25 A KAKŞ demontai montaj edilecektir.

4- Pano detayına ekli kolon şemasına uyulacak kazan dairesi panosuna ek olarak 4t25 A (30 ma) KAKŞ

konacaktır.

5- 725.3I| -401 ana kolon tesisatı üzerine konacak 80/5 A akım trafoları vasıtası ile multimetre
konacaktır. Ayrıca pano kapağı üzerine 3 adet faz göstergesi için işaret lambası konacak bunlar ledli

olacaktır.

6- Kolon besleme ve katlar arası topraklama 4 mm kablolarla yapılacak ve kablolar halojenfree

kablolarla yapılacaktır.

7- 738.100-830.103- 833.590 Bina zemin kata ve 1. Kata teknik şartnamesine uygun buton ve siren|e

ayrı bir sigortadan beslenecek şekilde yangın ikaz sistemi tesis edilecektir.

8- 7 42.12712-|29/2 Tuvaletlere lavabo üstlerine gelen 2 adet 360 drece sensörle kumanda edilecek B

tipi armatür konacak kabin üstlerine gelen armatürler ise komütatörden kumanda edilecektir.

Armatür içlerine tasarruf ampulü konacaktır. Merdiven çıkışlarına ise 360 derece 5ensörlü çift duylu

armatür konacaktır.

9- Kalorifer dairesi inişi ve içerisindeki armatürler 1*40w U tipi armatürle değiştirilecektir.

10- 780.102-115 Pansiyon binasındaki 15 adet yatakhanedeki komütatör anahtar ve topraklı prizlerin

tamamı değiştirilecek prizler çocuk korumalı ve TSE standardına sahip olacaktır.

11- 791.306 1.kat seviyesinde kanal içerisinden çekilecek şekilde 2*105 NHXMH kablolarla 2 adet 10o W
led projektör konacaktır.

12- 792.IOL-LO2-LO4,793.|O2 Ekli plana göre tesisat inşa edilecek ve tamamı halojenfree kablolarla

tesis edilecektir. Linye ve sorti geçişlerinde eski borular kullanılmayacak, tavanlarda sadece

ku llanılacaktır.

13- Binadaki ses ve kamera sistemi korunacak yönetim odaları ve öğretmen odaları dahil 5 adet telefon
sortisi tesis edilecek ve 10 luk kutuya uçlandlrllacaktır.

14- 833.733 1. Kata 1 adet zemin kata ekli plandaki yerlere gelecek şekiIde 2 adet çift yüzlü led

aydınlatmalı kesintide 1saat süreli kesintisiz yönlendirme levhaları konacak beslemeleri buatlardan
kanal vasıtası ile yapılacaktır.

15- ELK.ÖZEL 6 Pansiyon binasında 15 odanın armatürleri toplam 60 adet slva üstü 18 W led armatürle

aydınlatılacak lP koruma sınıfı en az 20 olacak sürücüsü enec sertifikah olacak Okul binasındaki

salondaki aramatürler aynı şekilde değiştirilecektir. Dersliklerdeki armatürler kullanılacaktır.

15- Binada yapılan tüm kırmalar alçı sıva ile onarılacak ve boya tamirleri yapılacaktır.

çTü
-[ekıl



Teh;:ikgr

E E



E
E

}{

"{

ç TÜiıKİR
T6krih5.



}l
E
!:

g

"ı:ı.l

::J
F

ooo

e

LM.s

KAZAN DAlREsl BEsLEMEsl AYN| KULLANıLACAK
KAZAN DAlREslNDEKl ESK| PANo KULLANlLACAK. PANO lÇERlslNE 4-25A
(300ma) KAKŞ KULLANlLACAK
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