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(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)
Sayfa:1

işin Adı : ORTAH|SAR YAL|NCAK |MAM HAT|P ORTAoKULU _oRTAHISAR KUTLUGÜN |LKoKULU_
oRTAHiSAR ATATÜRK oRTAoKULU_ oF BÖLÜMLÜ ŞEHiT lHSAN YlLD|Z oRTAoKULLAR| oNARlM iŞi

No İş Grubunun Adı Tutarl Yüzdesi
(Y.l

Ana Grup

1 inşaat imalatlarl
,l3,7242

2 Mekanik Tesisat 86.2758

0,0000
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Eki: lş kıslmlarlna ait yaklaşlk maliyet hesap cetvelleri
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TRABZoN iL ı,ıiı_ı_i rĞiriıq ı-ıüoünı_üĞü
iş xıı-Eıııı-eni punsıNraıı-anı [üzoeı-eni)

(Yüzdeler toplam yaklaş|k maliyete göredir)
işin Adı : lşin Adı : oRTAH|SAR YAL|NCAK iMAM HATiP oRTAoKULU -oRTAHlsAR KuTLUGUN
iLKoKULu_ oRTAHisAR ATATüRK oRTAoKULU_ oF BöLüMLü şEH|T iHSAN YlLDIZ oRTAoKuLLAR|
oNARlM lŞl
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatlarl sayfa: 1

s. Poz No imalatın cinsi Biri Miktarl Pursantaj
m

No l,/",

8l2 Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca eteği yapllmasl ( 40 cm
qen işl ikle 0,5 mm kallnllkta)

iNŞ 2018/3
Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yap|lmasl
120mmx130mm 5

3 iNŞ 2018/4
Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapIlmasl. ( o,50 mm
kallnllkta yüzlük)

iNŞ 2018/5 Çah örtosü üzerine kar tutucu yapllmasl ( L profili 4 cmx 4cm, kahnllk

iNŞ m

m

m

20

2

4 m
en az 2,5 mm

5 MSB.521lB2 Boyalı Trapezoidal Kesitli sac Çaıl Kaplamas| Yapllmasl

6 21.1o1l03 Ahşaptan makasll çatl yapllması

Toplam: 'l3,7242 -

ml
Tekni

K |7

k Mimar

inç) (50 9Irı gra ile dlşıan keleplenecek.)

m2:



TRABZoN iL ıqiı_ı_i rĞiriıı ıqüoünı_üĞü

işinAdı.:oRTAHisARro.^"*i[IlfriiT'"i+it=^[,'lrla'Şfl |i'Jl*^rr.rou*iLKoKuLu_
oRTAHlsAR ATATURK oRTAoKULU- oF BoLUMLU şEHlT lHsAN YlLDlz oRTAoKULLAR| oNARlM
işi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları Sayfa: '1

İ; Poz No imalatln cinsi Birim Miktart Pu's^antaj
|'/ol

1 lNş 2018/2
Galvanizli renkli sacdan slva dibi baca eteği yapllmasl ( 40 cm
genişlikte 0.5 mm kallnllkta)
Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapllmasl
(120mmx'l30mm 5 inç) (50 cm ara ile dlştan keleplenec€k-)
Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapllmas|. ( o,50 mm
kallnllkla yüzlük)

m

m2

3

4

5

6

iNŞ 20,18/3

lNŞ 2018/4

iNs 2o18l5 Çatl örtü_sü üzerine kar tutucu yapllmasl ( L proİili 4 cmx 4cm, kahnllk m :

en az 2,5 mm)

MSB.521/B2 Boyall TrapezoidaI Kesitli sac Çatl Kaplamasl Yapllması m2

Teknik Tarifi: o.5omm kalinliginda 9alveniz uzeri boyali trapezoidal kesitli sac, fabrikasyon rıJlo boyama sistemi ile boyanmis (dğ
bakan yüzeyi min. 5 mak.on. içe bakan yüzeyi min. 7 mik.on epoksi astar ve üstleri min, 20 mikron polyester son kat boya)
levhalarin bandirilmesi, asiklara tespiti, aksesuarlarin (mahya. saçak alti. dırvar dibi, kenar kaplarna vb. gibi) yerine konmasi, lrifon
rondela alti deliklerinin siIikonlanmasi. insaat yerindeki yükleme. yatay ve düsey tasima. bosaltma. is yerindeki montajinin
yapiımasi, maızeme. nakliye, isçilik. montaj. zaiyat. araçgereç giderleri müteahhit kari ve genel gidefler dahiı 1 m2 boyali
trapezoidal kesiüi sac çatj kaplamasi yapilmasi fiyatidir. olçü: Kapıanan çati yüzeyle.i alan olarak hesap edilir-

Y.21.1o1lo3 Ahşaplan makasll çat| yapllmasl
Teknlk Tarfi ldalece onanmlş proFslne gore; ll slnlf çam kelesteslnden, lendesiz ahşap makasll. çatı yapllmasl, uzerine k;nacak
çatı örtüsünün gefektirdiği miktarda malzeme döşenmesi, bu aşler için tüzumlu kaplama tahtasl, ya da lata, me.tek, aş|k, payanda
ve makas kerestesi, çivi, demir bağlant| malzemesi ve zayaaİ, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma. boşahma,
müteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m'fiyatl:
oLÇU:
onanmlş projesindeki boyutlara göre çahda kullanllan kereste maktan hesaplanlr. Ahşap aksamln boyutlan bu aksamln içjne girdiğa

dikdö.tgen boyutlan ola,ak hesaba dehil edilir.
NoT:
B! fiy4 a!ia!!a! yapllm!ş, makasll çatllal i!9 şqn!urma çat!a!iç!!!yg9!9!|,

şa tTe ike k Mimar
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s.
No Pou No imalatn cinsi Bi.im Mikta" Pu?;;'l'i

1 1oo2-117

2 152-1102

Hortum Çapl DN 25 Hortum Uzunluğu 25 m, Tüplü Modeı Yangln Adet
Dolaplarl, TS. EN 671-1 NoRM LARlNDA
(60.000 kcal/h) 70 kw, slcak su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynakh) Adel
Kalorifer Kazanlarl (3 atmosfer konstrüksiyon basınclnda)
Demonlaj, (60.000 kcal/h) 70 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden
(Kaynakll) Kalo(fer {s!4!e! {. e!rn9ş!9r!o!ş!rrt§!Y9! rcş!ıçadll 

.

lzGARA YAP|LMAsl
20 o mm (3/4"), DoLDURMA vE BoşALTMA MasLuĞu (Ts 481,e

o=100 mm 120 'c bölüntülü. TERMoMETRE
o=1o0 mm 2.22 Almosfe( (25 mss)'na kadar, H|DRoMETRE (15-617)

3 152l10zoMn§

4 154-000

5 ,|6,1-,100

7 163-,| 00

Adet

kq

Adet

Adet

Adet

m

Adet

8 17}10,| 5713,0 o mm dikişli borulu, Kollektör borusu

9 17}305 Ağlz çapl 40 o mm, Kollektör ağ|zllkları

10 201-106/8 Dikişli siyah boru 1" (Bina içinde kayn ak|], ğ/.25'

11 201-108/8 Dikişli siyah boru ,l 1/2" (Bina içinde kaynakh, %25)

12 2o1-2o4lA Dikişli galvanizli boru (3/4") (Bina içinde vidall, %30)

,|3 20,ı-3'1023300 Pn 20 polipropilen temiz su boru 'll2" 2013,4 mm Polipropilen temiz su
borularl Bina içinde fizyoterm kaynak ve Viqa]ı, 0445)

21n" 75l1o,3 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kallnllğı (o mm) PN 20
14 2o+31o7 lN34oo polipropilen boru|ar ALÜMlNYUM FoLYoLU (oKsiJEN BAR|YERLi)

KoMPozİT PP_RC (Bina dlşlnda kanala, %18)

15 210-623 15 a mm (r2"r, Pirinç, preste imal edilmiş teflon (P
geçiş]i, Vidall, KÜREsEL VANAtAR (Ts 3 ,l48

E), contall, tam : Adel

16 210-706
40 tr mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu pas|anmaz
çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli

. ç94!al!, üç parça!!, !a!ş[ üIEESEIVANALAR Crs 9!8)
Debi m3/h (3€) basınç mSS (3#5), Değişken Devirla (Frekans
Konvertörlü) sirkülasyon Pompasl: lslak roıorlu düz boruya takllabilen

m

m

m

m

m

Adet

Adet

şitl(!]!?syon pompalar|

18 231_101
a mm (l2'-2"' arasl (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen 

m

19 241-a26
(11l2") 48o mm 30 mm, Taş yüniı Esasll Alüminyum Fo|yo Kapll : mprefabrik Boru yalltlml s EN 14303L

20 241-a31
Boru Dlş Çapl (2) 60 o mm, Taş Yünü Et Kallnllğt: 30 mm, Taş yünü

m
Esasll Alüminyum Folyo Kaph Prefabrik Boru Yahtlml os EN 14303)

21 Y.23.167 k9yerine konulmasl (su depolarl ve benz€d)
Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl

15 o mm#50
boyayla

22 Y.25.o02lo1

Top|am: 86,275E -

e miAPZI
inşoot TeknikeIl

lLDız
ek Mimar

iş reı-eııı-eni puRseııraıLARı [üzDELERi)
işin Adı : oRTAHisAR yAl,*"^['iffi ffil"İİŞİ3t'""ffSl[,[1ü3İŞİŞt..İ- KuTLuGüN iLKoKuLu_
oRTAHisAR ATATüRK oRTAoKuLU_ oF BöLüMLü ŞEHiT iHsAN YlLDlz oRTAoKuı-ı_enı oııenıııı işi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1

uygun)
6 162-201

17 21A9o4

Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapIlmasl ve



ı,ıİı_ı_İ

işinAdı:oRTAHisARyAL,-Jl=,[H'"i+,E'J:+lt=^[,.i, j[e'Şill",!l*xur.roü*iLKoKuLu_
oRTAHisAR ATATüRK oRTAoKuLu- oF BöLüMLü şeırir iıısıı YlLDz oRTAoKULLAR| oNARlM
işi
İş Gıubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa

eĞiriıq ı,ıüoünlüĞüTRABZOİU İİ_

,İ; Poz ı{o imalatn cinsi Birim ıriktan pursaıta'

m, Tüplü Model Yangln Adet

Teknik Tarifi: Makarasl; azami 800 mm' den fazla olmayan iki ç€lik dbk ve çapl 25 mm olan hoiumlaf için asgari çapl 200 mm' den
az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 97/23/Ec Basünçll Kaplar Ydnetrneliği uygun olarak üretilmiş, Ts EN
671-1. TS EN 671_2'ye uygun. 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Yönetİneliğane uygıJn olarak üretilmiş, cE uygunıuk işaretiyle piyasa
arz edilmiş Ho.tumu: Yuvarlak yarl se.t Ts EN 694+4l'e uygun, hortum çapl 25 mm ve horlum ılzunluğu 30 m' yi aşmayan nozul
veya lansl: Kapama ve püskürtme ve/veya flskiye yapabalen Ts EN 67,| -'|,671-2'ye uygun yangln vanasl: elle kumandall DN50
çaplnda, rakorlu, valfl ve rakoru Ts 12258,12259'a uygu.'.Dolabı, bütün yangln söndürme tesisatlnl içjne alabilecek boyutlarda,
işye.inde Güvenlik VeNeya sağl|k |şaretlen i9n Asgan Koşullar Hakklndaki oirektif (gzs&EEc)' inde öngörülen levhalardan
uygln olanl kullanlllr. Not: Tüplü Modellerde Ts 862 EN 3e uygun 6 Kg ABc tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte işyerinde temini
ve montaİ

1d^r_11-t Hortum Çapl oN 25 Hortum Uzunluğu 25- _ 99!9I!e 6lt! i.|QEMuEINDA

1<r_1,1^, (60,000 kcayh) 70 kW, Sıcak Su Üretci, Çelik Malzemeden (Kaynakll)'* - Kalorifer Kazanlan (3 at0oşfer konstrüksiyollles]lclnda)
Teknik Tarifi Ölçü Adet, blnml: (kcauh) kW, ihzarat: % 80)

Adet

Ts 497. Ts EN 1295},|,Ts 377_3 EN 1295}3.Ts EN 30}5 standardlannda. üç geçişli, ocak hariç geçişler arasl bo.u demetli,
istenen konstrüksiyon bas!nclna gö.e te.modinamik ve mukavemet hesaplan yapılmış,,yukanda bahsigeçen standadlara göre
kapasite ve verim deney rapo,una şahip olacak. yap|lan kapasite ve lsll ve.im deneyisonucunda bulunan kapaŞite ve lsllvedm
değeden TsE'lerdekiminimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değederden düşük verimlikazanlar kUllanllmayacakttr. Allnan
bu sonudar projelerine yaz|larak belgelendirilecektir.
Noüar:
1_ 97/23/Ec Baslnçİ Ekipmanlaİ Yönekneliğinde, el ale kat yakltla beslenen ve 50 bar x latreden daha büyük Ps x V değeri olan,
11o o c'dan daha fazla olmayan stcakllkta slcak su üreİnesi planlanan donanlmlann, bu Yönetrneliğin ekinde yer alan (EK-1)
madde 2_1o, madde 2.1', madde 3,4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)'de belirtilen temel gereklere; 'lslnmadan Kaynaklanan Hava
Kidiliğanin Kontrolü Yöneknenliği" iıe "sanayi Kaynaklt Hava Ki.liliğinin Kontrolü Yönet nenliği"ne uygun oıacaktır,
2- KazanIn imali, işyerine nakli. temel kaidesi iizerine montajı ve çallşlr halde te§lami
3- lmalat kontrolü ıda.esince yaplla.ak belgelendirilecektİ.
4- Kazan lzgarasl ve ateş tuğlas| örülmesi (şamot yap|lmasl) fiyata dahildir.
5_ Ara Lapqsitelere ait de[elle!9!ıteQolasyonla bulunacaktlr.

3 '|52-11O2:/DMnlj
(Kayna klı kalorifer kazanlarl (3 atmosfer

u Üretlci, Çelik Malzemeden Adeı
konstrüksiyon baslnclnda)

Demontaj, (60.000 kcauh) 70 kW, Sıcak S

Teknik Tari6: Demontaj un uygun a.aç ve gereçler kullan|lmalldlr
Tekra. montaj| yapllacak olan malzemelein zarar görmemeşi için her tüdü özen gösteriıİnelidi..
ctemontajl yapllan malzemelerden tekrar kullanllamayacak olanla, idarenin göste.eceğiyere taŞnifedibrek tutanakıa idare
yetkililerine teslim edilecfktir

4 15/L000 lzGARA YAPlLlüAsl

20 o mm (3l4"\, DoLDURMA VE BoŞALTMA MUSLUĞU (rs 481,e Adet
uy9un

Teknik Tarifi: Pi.jnden rakorlu musluğu hortuma bağlama .akoru Plikten karo kesitli aqhp kapama anahtan ile işyerinde temini,
istenen yedefe montajl, rakorun hortuma_vidaİ kelepçe ib_j(!949]ğE!I!9!!]]fŞlgu_y9!!!g k belgeli olacaktİr.)

6 162-201 o=100 mm 120 'c bölüntğlü, TERMoMETRE Adet

Teknik Tarifi: BelirtiIen çaplarda, de.ece b(ilüntülü madenilemometrenin komple olarak işyerinde temini ve projesine uygun yere
montaı.

8 173_101 m

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikişlibo.unun iki ucunun kullanllan boru et kallnhğlnda bombelisacla kaynatla.ak kapatılmasl,
yapllacak ağ|z çaplaindan daha küçük eliptik delikler açllarak ve bU delikler s|cak olarak dlşa doğru şişirilmek suretiyle Türk
standartlanna uygun ölçüde flanşll bulunan borulann kaynat|lmaslna uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı ko|bktörün yapllmas|,
manometre, hidrometle, te.momelre, boşaltma musluğu gibi geİeçler için manşon kaynatllmasl kazan, duvar ve benzera yerlere
monte edilmesi beher ko|lektör ağzl için 50 crn.den fazla kollektör borusu bedeli ö'denfiez. Fazla

2

7 163-100 a=1oo mm 222 Almosfer (25 mss)'na kadar, HiDRoMETRE ossl7) Adet

Teknik Tarifi: Belartilen çapla.da; skalasl kolay okunabila. büyük bölüntülü su basınqn! göstefil ibresi ve aynca su seviyesini gösterir
ayadanabili. klrmlzl ibresi bulunan 3 ağL|h m§!9]ğ! jlg [q!P]e hidrometrenin işyerine temini v9 monta

5713,0 o mm dikişli borulu, Kollektör borusu

161_10o

] 9 il7}305 lAğl
boy açin i

Adet

lo ili boru bedeli odenir

z çl 40 q mm, Kollektör ağlzllklarl
Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imaledilmaş kollektör borusuna, projesine ve Tse uygun olarak hazldanmlş
flanşİ ağlzlann laynat|lmasl,jiikat sülyen ve iki kaf yağll boya ile boyanması,

10 201_,ı06/8 Dikişli siyah boru 1" (Bina içinde kaynakl, o/o25' m:
Teknik Tarffi: 305/201 1/A8 Yapı Malzemeleri Yönetrneliğine ve 9z23lAT Baslnçıl Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, cE Uygunluk
işaretiyle piyasaya ar2 edilen çelik boruıar|n, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantlıarınln yapllmasl, işçilak
dahi1,5ülyeJı ve boya bedeli harjç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajl

201-,108/8 Dikişli siyah boru 1 ,1l2" (Bina içinde kaynakl|, %25)
Teknik Ta.ifi: 305/2011/AB Yap| Malzemeleri Yönetmeliğine ve 9723AT Bas|ndl Ekipmanlar Yönetİneliğine uygun, cE uygunluk
işaretiyıe piyasaya arz edilen Plik borulann. ilgili şartname ve projesine uygun ola.ak döşenerek, bağlantlannIn yap|lmasl, işçilak

m11

dahil, sülyen \/e bedeli haraç olmak aze.e işyerinde leminive ye.ine montajl

kg

Teknik Ta.ifi: Kazanla.a, onanll projesine uygun olarak döküm lzgara yapllmas| ve yerine montaj|.

_-_=-]

----r-----------i
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işin Adı : oRTAHisAR yAL,-";l=,[Ill',rİ+,İ'J:+İt=^{ji#a'Şfll',!l* 
^rr.ucü* 

iLKoKuLu-
oRTAHisAR ATATüRK oRTAoKULU_ oF BöLüuLü şEHiT iHsAN YlLDlz oRTAoKULLARI oNARlM
işi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanak Tesisat

Poz No imalatln cinsi Birim Miktarl

Sayfa: 2
Pursantaj

12 201-2o4lA Dikiş|i galvanizli boru (3/4") (Bina içinde vidah, %30) m

Teknik Tarifi: 3o52o11/AB Yapl Malzemelen Yönetrnehğlne ve 97/2}AT Baslnçll Ekipmanla. Yonet nelğine uygun, CE Uygılnluk
işaretiyle piyasaya az edilen çelik borulann, algili şadname ve projesine uygun olarak döşenerek. bağlantlannln yaplımasl. işçllik

___ dahil. sülyen ve boya bedela hariç olmak üzere isyerinde temini ve yerine mo

13 204-3102/3300
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1l2'2013,4 mmPolipropilen temiz su

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

Teknik Ta.ifi: TS EN lSo 15874-2'ye uygun. polipropilen (PPR- c), Tp; 3ten mamül ve Sağllk Bakanllğlndan igne suyu borusu
olarak kullanIlmas|nda sakünca bulunmadlğl belgelendirilmaş, borulann işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyote.m
kaynak makinasl ile bağlantı parçaıarınln boru uçlanna 250 "c slcakİkta slkllarak kaynak edihesi, (Kaynak için heİ tı]dü malzeme

şç!|ik dahil) Montaj malzğleled0!!ı !s|e]E_LaJ!99]ryen
2112" 75/10,3 (Anma Ölçüsü Çap/ Et

204-
kal|nllğl (o mm) PN 20

3107iN3400 polipropilen borular ALÜMiNYUM FoLYoLU (oKsiJEN BARİYERtİ)

pa çallşma alanlannl belirtmektedir

ecektir

14
KoMPozlT PP-RC (Bina lnda kanala %18

Teknik Tarifi: (TS EN lso ,|5874-,|, 2. 3. 5, 7). TS 9937'ye uygun. polipropilen (PPR- c), Tip: 3'ten mamül slcak ve soğuk su
tesasaİnda kullan|labilen, yanmazhk s|nlf| TS EN 13501-1'e göre test edildiğinde en az nomal alevleniq olan, üç katll polipropilen
bo.unun iç ve dlş kat nanlan PP, orta kat nan Alüminyum folyo olup. orta kat nan (Alüminyum) et kallnhğl en az 1 50 makron, dış
katman et kaiinl|ğl en az o,5 mm olmak üzere a]ç kat nandan oluşan PPR-C borulann işyerinde temana. proiesine uygun olarak
kesilmesi, fizyote.m kaynak makinasl ile bağlanh parçaIannln boru uçlanna 260'c slcakhkta slkllarak kaynak edilmesi. (Kaynak
|çn her türlü malzeme ve işÇlik dahal.) Montaj malzemelerinin bedelle.i a nca odenecektir

15 o mm (1D"r, Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contall, tam Adet, 15 210_623 geçişli, Vidah, KÜRESEL V4N4!4E (lş 3148
Teknik Tarifi: 97/23/AT Baslnçll Ekapmanlar Yönetİneliğine uygun, pi.insen kesici elemanll, pik kaöonlu çelik veya paslanmaz

çeıikten, vidaİ, tYafe., lug veya f|anşh, geçişe bir küre ile kumanda edilen. elıe aqİp kapama dozenli küresel vanalarln iŞ yerinde
temlfl ve yerine montail.

4o 6 mm, PN 1o-16, GöVdea-ii döküm, küresi dolu paslanmaz
16 210-706 çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten Veya teflon tabak yay takviyeli Adet

contall, üç parçalı, flanşll, KÜRESEL VANALAR 3148)
Teknik Tarifi: 97/2yAT Basınçll Ekipmanlar Yönet neliğane uygun. pirinğen kesici e|emanİ, pik ka.bonlu çelik veya paslanmaz

çelikten, vidall, wafer, lug veya franş|t, geçişe bir kü.e ile kumanda edilen, elle açl|lp kapama düzenli küİesel vanalaın iş ye.inde

__,teD!!iy9j9!!9 tr9!!qı!
Debi mlh (3€) basınç mss (3#5), Değaşken Devirli (Frekans 

:216-904 Konvertörlü) sirkülasyon Pompasl: lslak rotorlu düz boruya ıakllabilen Adet :

sirkülasyon pomPalan
Teknik Tarifi: l§lak rotorlu düz bofuya tak|labilen Şirküıasyon pompa|annln Bilim sanayive Teknoloji Bakanllğl'nln "BağlmsE ve
!rünlere entegre salmastrasE devir daim pompalan ile ilgili çevreye duyadl tasanm tebliği"' ne göre EEl?0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 bas|nç s|n|flnda. moloru blokaj, aşln zodanma ve |slnmalara ka§l kendinden korumall. dahili yada haricj
frekans konveftö.lü. ?pü Ve ?PV kontrol modlanna uygun basma yüksekliri ve anİk güç tüketimi işletim ve anza sinyali bilgileri
exta bir ekipman gerekti.meksizin ıJze.inden görüntğ|enebilen. dahili ekran ile en fazla 0.5 m araİklada basrna yüksekliğini
ayaiama imkan|na sahip otomatik regülasyon düzeninde çallşabilen sistemde kullanllacak, f,ekans konve(ğdü lslak 

'otodusirkülasyon pompalarlnln gövde malzemesa asgariTS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20}, yatakları metal emdirilmiş kaöon, çarkl
paslanmaz çelik Veya cam elyaftaküyeli polypropilen, pompa miliTS EN 1008&3 standartna uygun bir malzemeden yapllmlş olup
pompa izolasyon slnlf| en az lP43. motor koruma slnfl en az F slnlfl, çahşma slcakllğı slcak su sa.külasyon pompala.| §lnlf| TF95'e
göre -r0",c /+12(rc a.aİğlnda çallşabilen lslak rotorlu siıtülasyon poopaslnln iş yerinde temini ve çal|şlr halde yerine montajl,
NoT:
,t-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onayll uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate aİnacaktr,

m

17

i18
. 2:P_qz]erde Qe!!

231-101

İti|en aralElaryaklQşrk m
,15omm#50omm

boyayla

aliyete esas pom
(112"-2"\ a.ag (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen 

m

Teknik Tarifi: serbest boruıartn ika kat sülyen boya ile boyanması

19 241-a26
(1,1/2") 48o mm 30 mm, Taş yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaph
Prefab,ik Boru Yalltlml Crs EN 14303)

Teknik Tarifi: 305/20l1lAB Yapl Malzemeleri Yönet neliğine uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş
oIacaKür.Yalltllacak borunun ko.ozyona karşl korunmasl amaclyla sülyen boya ile boyanmas| ardlndan dlş çaplna uygun olarak
seçilmiş. alüminyum folyo kapll taş yünü prefabrik boru yallt|m maızemesi ile yallttlmasl ve boyırna, enine ek yerlerinin kendinden
yaptşkanll alüminyum folyo bant ile slzdlrmaz bir şekiıde yaplştlnlmasl. (soğuk akışkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kapll
prefabrik boru izolasyonu kullanllmal|dlr,)
(Birim fiyata sülyen boya dahil d€i|dir.)

20 241-a31 Boru D|ş Çapl (2) 60 o mm, Taş Yünü El Kal|nllğl: 30 mm, Taş yünü
m

Esasl l Alüminyum Folyo Kapll Prefab.ik Boru YalllIml s EN 14303)
Teknak Tarifi: 3051201l/AB Yapl Malzemele.i Yönetrneliğine uygun olarak cE uygunluk §areti ile piyasaya arz edilmiş
olacaKlr.Yalfulacak borunun korozyona karşı kon/nmasl amac|yla sülyen boya ile boyanmasl ard|ndan dlş çapına uygun olarak
seçilmiş, alüminyum folyo kaph taş yünü prefabrik borü yalflm mahemesi ile yalltlımas| ve boyuna, enine ek ye.le nin kendinden
yaplşkanİ alüminyum foıyo bant ile slzdırmaz bİ şekilde yaplştnlmas|- (soğuk aklşkanll tesisatlarda alüminyum folyo kapl|
prefab.ik boru izolasyonu kullanllmaldlr.)

m

Birimtryata stjly€n boya dahil değildfr )

s.
No I%|



MILLI EGITIM MUDURLUGU

işin Adı : oRTAHisAR r^r-Jli[Hl'ri+,§T[+ll'-{.|irle'§fl',i,!l* *r..rnü* iı-xoxuı-u-
onrıxisan eıaTüRK oRTAoKULU_ oF BöLüMLü şEHıT iHsAN YlLDlz oRTAoKULLAR| oNARlM
işi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 3
s.
No imalatln cinsi Birim : Miktan '"?''"'

TRABZON İL

Poz No

21 Y.23.167 Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapllmasl ve
yerine konulmasl Su dep.o]e! y9 qejlgn)

Teknak Tafifi: Hef çeşit profil demirle.inden, projesine göre lek veya gft tarafll takviyeli sac levhalarla yapllan; su depolan ve
benze.i imalatln yapllmasl için her tüdü maheme ve zayiat, kaynak ve atölye masraflan, işye.inde yükbme, yatay ve düşey
taş|n,La, boşaİma. işçilik, müteahhit genel giderleri ve kafl dahil. (boya bedeıi hariç) 1 kg fiyat|:
oLÇU:
lmalatın esas aksaml, kilit, sürgü kollan, duvara konacak kenetlede bidikte boyanmadan önce tadlll.. ataşmana kaydedilerek
ye.ine tak!l|r. Bütün imalat aynl bedelle iidenir.
NoT:
1) Ancak demi.den başka. metalden tezyanat konmasl, kalit. süİgü ya da kollardan bazl aksama nikelaj yap|lmasl halinde işçi|ik ve
malzeme gılerleri ayrlca ardenir,
2) Her tüdü menteşe ve .ulman bedelleri ile demi.den gayri malzemeden mamul. ispanyolet. kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanağ! tanzimi sufetiyle ayrlca ö'denir.
3) Madeniaksamln (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takllmasl ka§lhğl fiyata d5hildir.
4)Ancak idareler lüzum gördüğu takdi.de proje boyut|an üzerinden bütün profillerin ve düğüm n(*talan levhalannln cetveldeki
ağ|rl|klanna nazaran tart ağlrllğlnt tahkik edebiliİ- Bu ta.t neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağldlk fazlas| da ödeme yaplhr. % 7
den fazla ağl.hk dikkate aılnmaz. Bu taftl neticesinde bulunan ağ|rllğln cetveldekinden az olmasl halirrde yapllan imaEtln idarece
kabuled ilmesi şadlyla taltl esas al|nı.

22 Y.25.oozo1 Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl
Teknik Tarifi: Demiİ imalat yüzeylerinin zlmpara ve tel fırça ile temizlenmesi. 0,100 kg 1.kat. 0,'l00 kg 2.kat (her kat farkİ renkıe)
antipas sürülmesi, bu işlerin yapllması için her tü.lü maheme ve zayiafu, işçi|ik, müteahhit genel giderieri ve kan dahil 'l m'fiyatl:
oLÇU:
a) Mobilyalarda boyanan yüzey ölçülü..
b) Kap| ve bölmelerde;
1) Tela.o kasall olanlalda: sNadan slvaya iki yüzü ölçülü..
2) Kasall (pervazstz) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanlan dahil edilir.
3) Kasa ve peNazİ olanlalda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir,
4) Bütün ölçülerde, gi.inti, qk|ntl ve cam boşluklaı ölçüye katllmaz. Pencere kenannda çlta varsa, ölçü buradan allnlr.
c) camekan ve pencerelerde;
,l) camekan ve pervazl| pencerelerde; pervaz dışlna p€Nazs|z pencerelerde, slva yüzünden s|va yüzüne olmak üzere düşey
düzlemdeki alant ölçijlür, Yaınlz bir saıh hesaba altnlr, iki sath boyanl.. cam boşluğu Ekan|maz, denizlik, kasa ve kenarlan
mevcut ise aynca ölçülerek, alana ileve edilar,
2) Çifr pencerelerde aynen ölçülür, iki pence.e aİaslndaki ahşap kasa ayn ö|çülür ve alan iEve edili.. He. ikipencerenin ikiyüzü
boyanlr, birer yüzü hesap edilir. cam boşluğu gkanlmaz.
d) Parmakllk ve korkuİuklarda bir yüzün düşey düzıemdeki izdüşüm alanl ölçülür.Boşıuk düşülmez,
e) Kolon, çat makasl. !!!§Jgelg!9z ve bgnzeri demir imaleta boyaflan yüzler ö!çülür.
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TRABZON /ORTAHiSAR YALINCAKiMAMHATİP ORTAOKULU
TRABZoN /oRTAHisAR KUTLuGüN iı«oxur-u
TRABZoN -onıerıisaR ııaıünr oRTAoKULU
TRABzoN -or nöLüMI-ü şrrrir iıısıN yıınrz oRTAoKuLLanr oxınrııı işi

MAHAL AÇIKLAMALARI

TRABzoN ıoRıarrisaR yeııxcax iıı,q,NI HArip oRTAoKULU
l-Kazan dairesinde bulunan 60.000 kcaUh kapasiteli katı yakrtlı 2005 yılı yapımı
Demirdöküm marka katı yakıtlı döküm kazan demontaj yapılmak suretiyle kazan
dairesinden dışarıya idarenin uygun gördüğü mahale çıkarılacaktır.
Yeni koyulacak kazan aynı kapasitede 60.000 kcaVh kapasiteli katı yakıtlı fanlı
termostalı olacak ve Kazan dairesi kaprsından sığacak ölçülerde otacak ve bacanın tam
karşısına gelecek şekilde montajr yapılacaktır.
Kazanın duman bacası 2 mm siyah sacdan kazanın baca çıkış ölçüsünde yap arak
bacaya bağlanacaktır.

3-Yeni koyulan kazanın Kalorifer sıcak su gidiş ve dönüş boru bağlantıları emniyet
boruları bağlantıları kazan baca bağlantısı yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.
Kazan emniyet gidiş ve dönüş borusu l" ölçülerinde dikişli çelik borudan imal edilecek
kazan dairesi tavanına kadar olan ksım çelik boru olacak ve üzeri iki kat anti pas boya
ile boyanacaktır.
Kazanın dönüş kollektörleri yeniden imal edilecek kollektör üzerindeki bütün borular
çelik olarak Çap 40 mm dikişli borudan yenilenecek iki kat antipas boya ile boyanacak
ve üzeri poz açıklamasına uygun izalasyon malzemesi ile hem kollektörler ve hemde
gidiş ve dönüş borusu izole edilecektir.
Kalorifer gidiş ve dönüş boruları Q 40 mm olarak tavan düzeyine kadar gelecek burada
mevcut olan 11/4" mm pprc borularına montajı yapılacaktır. Kollektörler üzerinde
bulunan vanalar küresel vana olacak .

4 - Okulun giriş holüne yangın dolabı konulacak .Kazan dairesinde temiz su giriş
hattından su saatinden hemen sonra 3/n" küresel vana ile bağlantı yapılarak zemin kat
1,angın dolabı girişine kadar %" galvanizli boru çekilecek ve yangın dolabına bağlantısı
yapılacak .

Onarım esnasında ortaya çıkan her türlü işe yarayan müştemilat (araç-gereç) işin
yüklenicisi tarafından bir tutanıkla idareye teslim edilecektir.

TRABZON -ORTAHİSAR KUTLUGÜN İıxo«ur-u
Kazan dairesinde bulunan Hürsan marka 2004 yılı yapımı 120.000 kcaVh ısıl

kapasiteli yarım siIindirik katı yakıtlı kazanın sac duman bacasr yeniden yapılacak, sac
duman bacasr 0,35*0J5 m ebadında bina duman kanalına kadar aynı ebatta olacaktır.
Duman bacasr siyah sactan olacak ve kalınlığı 2 mm olarak imal edilecektir.
Katı yakıtlı kazanın bütün ızgaraları yenilenecektir.
Ana bina ile ek bina arasrnda (yaklaşık uzaklık 40 metredir) döşenen kalorifer gidiş ve
dönüş hattı çelik boru yerine 204-3107lN3400 poz no ile belirtilen boru döşenecek

2- Yeni koyulacak kazanın çatıdaki imbisat deposu imalatı l50 litre kapasitede olacak
şeki|de 2mm kahnlığında sacdan şekli akım şemasında gösterildiği gibi montajı ve
güvenlik boruları bağlantıları yapılacaktır.Ayrıca haberci boru bağlantısı çatıdan
binanın dışansından kazan dairesi içerisine kadar Y" pprc borudan yeni olarak
çekilecektir.



Kazan dairesinde bulunan Hürsan marka l997 yılı yapımı yarım silindirik l50.000
kcavh kapasiteli katı yakıtlı kazanın davlumbaz l«smı ile duman bacasr yeniden
yapılacak duman bacası ebatları 03*0J5 m ebadında olacak ve dikişli kaynaklı olarak
yapılacak, dikişler arası hava boşluğu olmayacak. kullanılacak sac siyah İenkte ve 2mm
kalınlığında olacaktır.
I(atı yalıtlı kazanın bütün ızgaraları yenilenecektir. Ayrıca kazan kapak fitili yenisi ile
değiştirilecektir.

TRABZON -oF BÖLÜMLÜ ŞBrıİr İrrsax yıı,»rz oRTAOKULU

TRABZON -ORTAHİSAR ATATÜRK ORTAOKULU

Katı yakıtlı kazanın ortadaki T payandası ve bütün zgaraları yenilenecektir.
Duman sandığı ve sac duman kanalı üzerindeki delik ve çürümüş olan lrrsrmların
üzerine 2 mm kalınlığında çürük|eri tümüyle kapatacak şekilde siyah sac kaynak
yapılarak kapatılacaktır.
sac duman kanalı ve duman sandığı kaynaklı onarımın ardrndan ısıya dayanıklı antipas
boya ile tümüyle boyanacaktır

Makine m t

Zıfer noğlu
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oRTAHİSAR YAL|NCAK iMAM HATiP oRTAoKUtU |NşAAT MAHAL tisTEsi

1- (Y.21.101/03 poz numaraslna istinaden} okul binasının arka klsmlnda yer alan tuvaletlerin

üzerine proiede gösterilen şeki|de ahşap çatl kargası yapılacak.

2- (iNŞ 2018/3 poz numaralarına istinaden} çatl üzerine galvanizli renkli sacdan yatay oluklar

imal edilip yerine monta'ı yapılacaktır.

3- ( iNŞ 2o\8l4 poz numaras|na istinaden) Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapılacak.

(o,50 mm kalınlıkta yüzlük)

4- Çatl ile okul duvarı birleşimi galvanizli renkli sac ile kaplanacaktır.

5- (iNŞ 2018/1, iNŞ 2018/5 poz numaralarına istinaden} çatl üzerine Boydan Boya bir slra kar

tutucu Yapllacaktlr. Kar tutucu yatay yağmur oluğunun 30cm üzerine montail yap|lacaktır.

Monta.i yaplhrken kar tutucular|n vidalan 5x5 çat| kerestesi üzerine denk ge|ecek şekilde
vidalanacaktır.

6- (MSB.52UB2 poz numaras|na istinaden ) Boyalı Trapezoidal Kesitli sac Çatl Kapıamasl çatl

üzerine semerli Ve başlıklı vida ile vidalanacaktlr. Bu vidalar yeni çakılan 5x5 kerestelere denk

gelecek şekilde vidalanacaktır. Projesine uygun yapılacak olan bu imalat için kullanılacak sac

kontaol elemanına numune halinde sunulacak ve onay verilmesi sonucu montajı yapılacaktır.

7- Çatl inşaatlnln tahta çakllmasl, sac çatl döşenmesi.....-.vb. aşamaları resimlenerek kontrol

mühendisine veralecek.

GENEL ŞARTı/.R

1- isteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup

Pursantai tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantai tablosunda olsun

ya da olmasın, proje detay, tarif Ve mahal listesinde belirtalen işlerin fen ve sanat kurallarına

uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan

hatadan yola çıkılarak ek ödeme taIebinde bulunulamaz.

2- iş Kapsamında tüm nakliye Ve yatay düşey taşımalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir

bedel ödenmeyecektir.

3- İş sonunda çalışılan mekAnların temiz|iği bedelsiz yapılacaktır

4- Yapllacak işler işin projesine teknik şartnamesine ve mahal listesine uygun yapllacaktır.

Yapllacak tüm iş kalemleri Pozlara, bayındırlıkça açıklanan poz tanımlarını, mahal listesinde yapılan iş

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

gelen tanımlar genaşletilmiş olup açıklama dihilindeki tüm işler ilave bir bedel istemeden yüklenici

tarafından fen ve sanat kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

5.iş kapsamında iş güvenliği ile iıgili tüm önlemler yüklenici tarafından alınacak
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