
TRABZoN tı_ ı,ıiı_ı_i eĞiriı,t uüoünı-üĞü
iş xaı-eııı-eni punsııııııuını güzoeı-eni;

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)
işin Adı : Trabzon sürmene Şehit Muhammet Y|ldlz Anadolu lmam Hatip Lisesi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

İ;; Poz No lmalatln cinsi

sayfa:1
Birim Miktart Pursantaj

, (,h,

1 103_106

3 ,152-1 ,l 10

Soğuk su sayac| (çap 50 mm, flanşll)
El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin
yapllmasl (sert kil, yumuşak marn Ve lüf , süklşlk gravye, kazl gü
benzerliğinden dolayl çamur, ayrlşmlş Ve çatlaklı kaya, aynşmlş

. yapldaki gre, şist, taşlaşmlş marn Ve ki|,00,40
slcak su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynakh) Kalorifer Kazanla

. atmosfer konstrüksiyon baslnqnda), 3 Atü, 300.000 kcal/h)

prefabrik boru yalltlml
Beton santralinde üretilen veya saİn allnan ve beton pompaslyla
basllan, c 25130 basınç dayanım sınıfında, gri renKe, normal hazlr
beton dökülmesi (beton nak]i dahil)

Çeşitli profil demiri Ve sac levhalardan münferit imalat yapllması Ve
yerine konulmasl (su depolarl Ve benzeri)
Demir yüzeylere korozyona kafşl iki kat boya yapllmasl

hft U

Adet

kazl
çlüğü ml

n: (3 
] ıa",

Demontaj, Sıcak Su Üretici Çelik N4alzemeden (Kaynakll) Kalorifer
Kazanlan,- (3 atmosfer konstrüksiyon bastnclnda), 3 Atü, 300,000
kcal/h)
lzgara yapllmasl

Doldurma Ve boşaltma musluğu (çap: 20 mm (3/4")

Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 c bölüntülü

Hidrometre (çap: 100 mm, 25 mss'na kadar)

Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1 ,l/4")

Pn 20 polipropilen boru 2",63/10.5 mm Polipropilen temiz su boruıarl

Küresel Vana, prinç pres, teflon contah (çap: 40 mm)

Küresel vana, prinç pres, teflon contall (çap; 50 mm)

125 o mr.ü, PN 1o-'16 Gövdesi pik döküm. küresi dolu paslanmaz
çelikten. tam geçişli, paslanmaz çelikten vğya teflon tabak yay takviye|i
contall, iki parçall, flanşll, KÜRESEL VANALAR (rs 3148)
Pislik tutucu, pres döküm, vidall (çap: 50 mm)

Geri tepme ventili. prinç adi döküm vidalı (çap: 50 mm)

2.0-6.0 m"/h debısınde 3.0-6.0 msS Dalglç Tip Drenaj Pompasl
76 mm dlş çap, 30 mm taş yünü et kahnhğlnda alüminyum folyo kaplı 

|

p!e]raq!! bglq yalltlüu __ ]

114 mm dlş çap, 30 mm taş yünü et kallnllğlnda alüminyum folyo kaph ]
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TRABZoN iı_ uiı-ı-i eĞirtıı ı{üoünı-üĞü
rpxııix şARTNAME (iş Kalemteri)

lşin Ad| : Trabzon Sürmene Şehit Muhammet Ylldız Anadolu lmam Hatip Lisesi
İş Gıubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Poz No ima!atln cinsi Birim

sayfa:,1
taj

103-106

reınix rarırı-. Ö

Soğuk su sayacı (çap 50 mm, flanşll)

çü Aletleli Yönetmeliği (2004l22lAT) gercği cE uygunluk işaretine sahap olacaktür
l19:!

El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazl

2 14 o13l2 yapllması (sert kil, yumuşak marn ve tüf , slklşık gravye, kazl güçıüğü 
m!- benzerliğanden dolayl çamur. ayrlşmlş ve çatlakll kaya, ayrışmlş "'

14r_111i slcak su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynakh) Kalorifer Kazan|an: (3

:- '- _e!!,9s!c(onş!!!tş!y9!_ueş!!clnda), 3 Aıü, 300.000 kcalih) _ _ _
Teknik Tarifi: Ö|çii: Adet, birimi: (kcauh) kW lhzarat: % 80)

yapldaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 00,40
Teknik Tarifi: Kazlnln yap|lmasl, kazl çukuru dlşlna atllmast, gerekli imalat veya inşaat yaplldlktan son.a kazı yerinde kalan
boşluklann doldurulması ve artan klsmIn tümünün 4 metreye kadar atllmasl veya taşttlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde
yerinde boşaltllması, seralmesa, kazllan yerin taban ve yan cidarlannln kabaca düzeltilmeŞi için her tüdü malzeme ve zayiat, işçilik,
araç ve gereç giderleri, müteahhıt gene| giderleri ve ken dahil, 1 m'fiyatl:
ÖLÇÜ: Kazlnın hacmakazl projesi ijzerinden hesaplanlr.
NoT: 1) Bu fiyata sU zamml, iksa, taşlma, sulama, slkışİrma bedelleridahil değildir.
2) liakjne ile kazl yapllmaslnln mümkün olmadlğl (makinenin giremediğa, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşlmIn
sağlanamadlğl iş mahallerinde) veya makineli kazl yapllmasl halinde telafisimümkün o|mayan zara.larln oluşmamasl için (koruma
ve SlT alanlan vb.) yapı denetim elemanI taraflndan, yerinde yapllacak tespit ve teknik gerekçeleri belirlmek ve idarenin onaylnln
altnmaslndan sonla eI ile kazl birim fiyatl uygulanlr.
3) Derinliğj 2.00_m den İaz|a olan kazlla? aY!q? Poz No: 14.040 daki derinlik zamm| uygqlanır.

TS 497, Ts EN 'l2953-1,Ts 377-3 EN 1295}3,Ts EN 303-5 standardlarlnda, üç geçişli, ocak hariç geçişle. aİast boru demetli,
istenen konstrüksiyon baslnclna göre termodinamik ve mukavemet hesaplan yapllmlş,,yukarıda bahsigeçen standaıtlara göfe
kapasite ve verim deney raporuna §ahip olacak, yapülan kapasite ve ls|lverim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve lsll verim
değerıeri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimİi kazanlar kulıanılmayacaktl.. Allnan
bu sonuçlar p.ojelerine yazılarak be|gelendirilecektir.
Notlar:
1- 97/23lEc Basınçll Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile kat| yak|tla beslenen ve 50 bar x litreden daha büy{ik Ps x V değeri olan,
110 " c'dan daha fazla olmayan slcakhkta s|cak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetİneliğin ekinde yer alan (EK-1)
madde 2.10, madde 2.1'|, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)' de belirtilen lemel gereklere; "ls|nmadan Kaynaklanan Hava
Kidiliğinin Kontrolü Yönetrnenıiği" ile "sanayi Kaynakİ Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetrnenliği"ne uygun olacaktır.
2- Kazanln imaİi, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajl ve çal|ş|r halde teslimi
3- |malat kontrolü idaresince yapllarak belgelendirilecektir.
4- Kazan lzgarasl ve ateş tuğlas| örülmesi (şamot yapılmasD fiyata dahildİ.
5- Ala kapasitele.e a değeder enterpolasyonla bulunacaktIr.

Demontaj, Sıcak Su Üretici Çelik Maızemeden (Kaynakll) Kalorifer
152-111o/DMntj Kazanlarl: (3 atmosfer konstrüksiyon baslnclnda), 3 Atü, 300.000 Adet

kcal/h)
Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanllmalldlr
Tekrar montajı yapllacak olan malzemelerin zarar gö.memesi için her türlü özen gö§terilmeladir,
Demontajl yapllan malzemelerden tekrar kuIıanllamayacak o|an|ar |darenin göstereceğiyere tasnifedilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektı

5 154-000 i lzgara yapllmast kg

Teknik Tarifi: Kazanİara, onanı plojesane uygun ola.ak döküm |zgara yapıhasl ve yerine montajI

6 161_100 Doldurma ve boşaltma musluğu (çap: 20 mm (3/4") Adet
Teknik Tarifi: Pirinç{en rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitlaaçlhp kapama anahtarl ile işyerinde temina
istenen yerlere montajl, rakorun hortuma vidall kelepçe ile sIklca bağlanması.(Ts.'ye uygılnıuk belgeli olacaktlr )

162-20'| Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 c bölüntülü Adet

Teknik Tarifi: Belirtalen çaplarda, derece bölüntülü madenite.mometrenın komple olarak işyerinde temini ve projesine uygun yere
montajl

8 163-100

a

L

4

Hidrometre (çap: 100 mm, 25 mss'na kada0 Adet
Teknik Tariri: Belartilen çaplarda; skalasl kolay okunabilir büyük bölüntülü su baslnclnl gösterir ib.esi ve aynca su seviyesini gösterir
ayarlanabiİir klrmızl ibresi bulunan 3 ağlzıl musıUğU ile komple hidrometİenin işye.ine temini ve yerine montall

201-206/DMntj Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1 1/4") m

Teknik Tarifl. Demontaj içln uygun alaç ve ge.eç|er kullanllmahdlr
Tekrar montajl yapllacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen göŞterilmelidir.
Demontajü yapülan malzemelerden tekrar kullanllamayacak olanlar idarenln göstereceği yere tasnif edilerek tutaİakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

10 204-3107 Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su borularl

zafer Ço
Makine ndisi M e

s.
No Miktarl

Adet
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TRABZoN iı- ıqtı_ı_i rĞiriı,ı ı,ıüoünı_üĞü

işin Adı : Trabzon sürmene u"r lrT}l["iti]:HriJ',tf ';jilJ".'JL.
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat sayfa:2

imaIatn cinsı PuBirim İlİkta.l
Teknik Tadfi: TS EN lSO lS8Zl_Z-ye uygun , polipropilen (PPR- c), Tip; 3ten mamülve sağlık Bakant lğlndan içme şuyu borusu
olarak kulıanllmasında sakınca bulunmadlğl belgelendirı lmİş, borulaın işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasl ile bağİantl parçalannln boru uçlanna 260 "c sıcakllkta s|k||a.ak kaynak edil mesi. (Kaynak için her türlü malzeme
ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelle .i ayrlca ödenecektir

11

17

18

19

210427 Küreseİvana, prinç pres, leflon contall (çap: 40 mm) Adet
Teknlk Ta.ifi. 97/23lAT BaslnÇll Ekipmanlal YönetmelQine uygun, plrinçten keslci elemanll. pık karbonlu çeİk veya paslanmaz
Ç€liklen, vidah, wafer, lug veya Ranşll, geçişe bi. kü.e ile kumanda edilen, elle açlllp kapama düzenli küreiel vanila;ın iş yerinde
temini ve yerane montajl.

12 210428 Küresel vana, prinç pres, teflon contall (çap: 50 mm)

,l3

_ çaışabilen, menteşeli yada oturmall klapeli veya bilyeli sEdlrmaz geı! Epl[q ye!!!!!]t! iş y_e

16 239_401 2,0_6.0 m3/h dğbisinde 3.0-6.0 mss Dalglç Tjp Drenaj Pompasl

l Adet ı
paslanmaz
İün iş yerinde

Teknik Tarifi: 97/23lAT BaŞlnçll Ekjpmanlar Yğnetmeliğine uygun, pirinçlen kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya
ç€likten, vidal|, wafer, lug veya flanşll, geçişe bi r küre ile kumanda edilen, elle açlİp kapama düzenıi küresel vanala
temini ve yerine montajl.

125 o mm, PN 10_16 GöVdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz

aslarımaz
n iş yerjnde

temani Ve yerine montajü.

14 221-106 Pislik lulucu, pres döküm, Vidall (çap: 50 mm) Adet
Teknak Ta.if]: slvl, buhar ve gaz donanlmlna monte edilecek, aklşkanl n basünç ve slcaklığlna tabi ola.ak gövdesi piİinç, bronz.
sfero, dökme demi. veya çeljkten, iç süzgecipirinç veya paslanmaz çeıikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebiıen, flanşll veya
vidaİ pislik tutucunun iş yerinde teminive yerine montaİ,
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)den büyük parçalan geçiımeyen,
DN 50 ye kadar 700 pm (0,7 mm)den büyük parçalan geçimeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den büyük parçalan geçirmeyec€k
şekilde seçileceklir.

15 227-1ü Geritepme ventili, prinç adi dökaim Vidall (çap:50mm)
Teknik Tarifi: slcak veya §oğuk su tesisatında kullanl|acak, pirinç pres dökğm veya döküm gövdeli, yatay veya dİk konumlarda

210-699 çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli Adet
conlqll, iki parçah, flanşh, (qEEsEL VAN4LAB FŞ 3]49)

Teknik Tarifi] 97/23lAT Bas|nçll Ekipmanlar YönekneIiğine uygun, pirinçte; kesici e{ehanh, pik kaöonlıı çelifGya p
Çelikten, vidaıl, wafer, lug Veya flanşIı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açlİp kapama düzenIi küreselvan;tarl

-T^d"tT-

rinde teminive

Adet İ=
m

Teknik Tarifii Ts 12599 standardInda, düşey miıli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanlk sulann bas!nçlandlnlmasında kuIlanllan,
içinde büyük partakül ve lifli madde ıç€rmeyen, kendinden f,atödü veya İlatğ6üz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik
döküm,kompozit veya paslanmaz çelak, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozil Veya pastanmaz çelik, motor mjli paslanmaz
çelik, motor ve pompa mekanak salmastra kullanlla.ak tec.it edilmiş,pompa çark| termoplastik malzeme veya dökümden mamul,en
az 5 m uzunıuğunda elektrik kablosu ve taşlma zanciri bUlunan, lP 68 koruma slnlf|nda, lso 9001 kalite güvence belgeŞine sahip
da19lç tip dlenaj pompaslnln işyerinde temini ve montaı

241_837 76 mm dlş çap, 30 mm taş yünü et kallnllğlnda alüminyum folyo kapll , 
mprefabrik boru yal(lmı

Teknik Tarifi: 3o5/2o11lAB Yapl Üakemeleri Yönetmeliğine uygun olarak cE uygUnluk işareti ile piyasaya aQ edilmiş
olacaktır.Yalltııacak borunun korozyona karşl korunması amac|yla sülyen boya ile boyanmasl ardlndan dış çap|na uygun olarak
seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrjk boru yalltım maİzemesi ile yalltılmas| ve boyuna, enine ek yederinin kendinden
yaplşkanll alüminyum folyo bant ile slzdlrmaz bir şekilde yaplştıilmasl. (soğuk akışkanİ tesisatlarda alüminyum folyo kapl|
prefablik boru izolasyonu kullanllmalldlr,)
(Blnm fıyata sülyen boya dahild€ildil.)

241_a51 114.mm dlş çap,.30 mm taş yünü et kallnllğlnda alüminyum folyo kapll 
mprelaonK Doru yalltlml

Teknlk Tarifi: 3o5/2o11lAB Yapl Malzemeleri Yönetmeİğin' uygun olarak cE uygunluk işareti ile plyasaya az edilmiş
olacaktür Yalühlacak borunun korozyona karşl kotunmasl amaclyla sülyen boya ile boyanmasl ardlndan dlş çapına uygun olarak
seçilmiş. alüminyum folyo kapll laş yünü prefabrik boru yalltüm malzemesi ile yaİtllmasl ve boyuna, enine ek yerlerınin kendjnden
yapışkanlı alüminyum folyo bant ile slzdırmaz bir şekilde yaplştlnımasl. (soğUk aklşkanh tesisatlarda alüminyum folyo kapll
prefabrik boru izolasyonu kuılanılmalldlr.)
(Blrım flyata sülyen boya dahlldeğtldir.)

Beton santralinde üretilen veya sat|n alınan ve bğton pompaslyla ;

Y.16.050İ5 basllan, c 25/30 baslnç dayan|m slnlftnda, gri renkte, normal hazlr m!
beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton üretimlne Uygun komple beton tesisinde (asgari6OmVJa kapasitiı;, ooıt gozıı.i agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento si|osu bulunan konveyör bant sistemli, geaikazanlm
ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede labo.atuar, jene.atör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasl :

ale en az bir adet yükleyici, katkl tankl ve kaül tartl bunke.i, nem ölç€r ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana Şahip periyodik
kalibrasyonu yapI lş beton ületım tesisi) standardlna Ve projesine uygun, ylkanm|ş, elenm kılve/veya

zafer ÇoBA nol DA
Makine

lm

d isi M Müh

rik ku
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TRABZoN iı_ ı,tilı_i eĞiriı,ı ı,tüoünı_üĞü

işin Adı : Trabzon sürmene *r,'rT}l[İinHHiJI,',f i."jilJ".':L"
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa:3

Birim Miktarl Pursantai
%lNo Poz No , lmalatn cinsa

20

kü.mataş, çimento, su ve gerektiğinde katkt malzemesi ile c 25l3o slnflnda üreti len veya bu niteliklere sahip beton tesisinden sat|n
allnan haz|r beton ha.clnIn; beton kalite kontİollerinin yapllmasl, transmikserlere yüklenmesi, işye.ine kadar nakli, döküm yerİne
beton pompasl ile basllmasl, yerleştirilmesi, vibratör ile Şlk|ştrılmasl, sulanmasl, soğuktan, slcaKan ve diğer dlş tesirlerden
korunmasl ve baklmlnln yapllmasl, gerekıi ve yeter saylda deney için numune allnmasl ve ge.ekli deneylerin yapllmasl, için gerekli
her türlü jşçilik, malzeme ve zayiatl, makine araç, gereç ve laboratuar giderle.i, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taş|malar,
yükleme ve boşaltmaıa., beton bünyesine giren granülometrik kum çakll veya k|rmataşln ve çimentonun temin edildiği, ü,etildiği
veya satln allnd|ğı yerden taşltlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taş|tlardan boşalt|lmas!, istifi, beton tesisine konulmasl, beton
bünyesinde ve sulama için kullanllan suyun temini ve nakli, beton tesi§i ve diğer tüm ekipmanlann temini ve amortisman giderleri
ile her türlü diğer giderle. ve müteahhit genel giderleri ve kan dahil, yerinde dğküimüş ve baslnç dayanlmI c 25/30 olan gri İenkte,
normal hazlr betonun ,l m!fiyat|:
öLÇü:
Projedeki boyut|ar üzerinden hesaplanır.
NoT:
1) Üretalen veya sat|n alınan betonun ü.eti|diği tesisin, TsE ve me\rzualn|n gerektirdiğidiğe. belgelere sahip olmasl ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. lbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanllmaslna müsaade
edalmesi kaydlyla ancak, bu tesiste üretilen veya satln allnan ve yiirürlükteki mevzuatlna göre piyasa az koşullartnı da taşlyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanllmasl mümkün olaçaktl..
2) Betonun sat|n aİnarak temin edilmesi haİinde, üzerinde aşan adü da belirtilmiş olan fatu.alann bi.er Şuretinin ödeme belgelerine
eklenmesa zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkl malzemesinin bedeliaynca (ienecektİ.
4) Pompa kullanlmamas] halinde analizden P94p9 ledg]rdüşqlqL

Y.23j67 Çeşitli profil.demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapllmasl ve ko

Teknik Tarifi: Her çeşit profil demirlerinden, projesine göre tek veya çjft taralll takviyeli sac levhalarla yaplIan; su depoları ve
benzeri imalatın yap|lmas| için her türlü maIzeme ve zayiafu, kaynak ve atölye masralları, işyerinde yüklem6, yaiay ve düşey
taş|ma, boşalt na, işçilik, müteahhit genel gide.led ve kan dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fyat|:
öLÇü:
lmalat|n eŞas akŞaml, kilit, sürgü kollan, duvara konacak kenetlerle birliKe boyanmadan önce tartİr, ataşmana kaydedilerek
yerine takılır. Bütün imaEt aynl bedelIe ödenjr.
NoT:
1) Ancak demirden başka, metalden tezyinat konmasl, kilit, Şürgü ya da kollardan bazl aksama nikelaj yap|lmasl halande işçilik ve
malzeme gidederi aynca ğdenir.
2) Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, i§panyo|et, kilit ve benzeri malzem€ bedeli fiyat
tutanağl tanzimi Şuretiyle aynca ()denir.

3) Madeni aksamln (menteşe, rulman, kilit. ispanyolet vs.) takılmasl karşlhğ| fiyata dahiEir.
4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutlan üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktalan levhalannln Aetve|deki
ağlrllklarlna naza.an tartl ağ|rllğ|nl tahkik edebilir, Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaan o/o7 ağrllklazlasl da ödeme yaplİr, o/o 7
den fazla ağırhk dikkate aİnmaz. Bu tatl neticesinde bulunan ağ|rl|ğln cetvgldekinden az olmasl halinde yapllan ima|atln idarece
kabul edilmesi şartlyıa tart] e§as al|nL!

21 '1.25.0oz01 Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yaplImasl
Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel flrça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 k9 2,kat (her kat 

'arkll 
renkte)

antipas sürülmesi, bu işlerin yapllmas| için her türlü malzeme ve zayiat|, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m'fiyatl:
öLÇü:
a) Mobilyalarda boyanan yüzey ölçülür.
b) Kapl ve bölmelerde;
1) Telaro kasall olan|arda; sNadan slvaya ikiyüzü ölçijlür.
2) Kasaİ (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzun ölçüstine kasa alanlarl dahi|sdilir.
3) Kasa ve pervazh olanlarda pe.vazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir.
4) Bütün ölçüle.de, garinti, çıklntü ve cam boşluklan ö|çüye kat|lmaz, Pencere kenannda çta Varsa, ölçü buradan allnIr.
c) camekğn ve pence.elerde;
1) camekan ve pervazll pencerelerde; pervaz dlşına peNazslz pencerelerde, sNa yüzünden slva yüzüne olmak üzere düşey
d0zlemdeki alanl ölçülür. Yalnlz bir satlh hesaba allnlr, ikisatlh boyantr. cam boş|uğu gkanlmaz, denizlik, kasa ve kenarlaİ|
rnevcut ise aynca öIç!lerek, alana ilAve edilir.
2) Çift pencereıerde aynen ölçültır, iki pencere araŞlndaki ahşap kasa ayn ölçülür ve alan iEve edilir. Her ikipencerenan iki yüzü
boyanlr. birer yüzü hesap edilir. cam boşluğu gkarllmaz.
d) Parmakllk ve korku|uklarda bir yüzün düşey düzlemdeki jzdüşüm alan| ölçülür.Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatl makasl, kirii kuranglelve belzeri d€miı!44a!E b9ya..ıalyq4_9rc!ç!L0r, __,
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süRMENE şEHiT MUHAMMET YlLDlz ANADotu iMAM HATiP tısEsi
MAKiNA TEsisATl oNAR|M işi rvııxıı eçıxı.arvııı-anı

l-Kazan dairesinde bulunan Kazancı marka 2006 yılı yapımı yarım silindirik 300.000
kcauh kapasiteli katı yakrtlı kazan demontaj yapılarak sökülecek kazan dairesi dışında
idarenin uygun gördüğü bir alana çıkarılacak.

2- Konulacak yeni kazan kapıdan (Kazan dairesinin dışa açılan kapı ebadı 2,57 m boy
1,55 metre enindedir) sığacak şekilde elle yüklemeli (fanlı ) prizmatik tipte olacak.
l(onulacak fanlı kazanın kazan ısıtma yüzeyi birim alanrnın vereceği ısıl yük maksimum
10.000 kcal /h olarak hesaba katılacaktır, ısttma kapasitesi kazan rsıtma yiizey atını esas
alınarak bulunacaktır. kazanrn gidiş dönüş emniyet boru bağIantıları gidiş dönüş sıcak
su hattı bağlantıları mevcuttaki borulara uygun olacak şekilde montajları yapılacakhr

3- kazan baca arasrnda bulunan mevcut duman kanalı demontaj yapılarak çıkarılacak
1,eni konulacak kazanın duman borusu çıkışına uygun kesitte sac duman kanalı siyah
sactan yapılarak montajı yeniden yapılacaktır. Duman kanalı ısıya dayanıklı iki kat
antipas boya ile boyanacaktır.Duman kanalı üzerinde yeterli miktarda temizleme
kapağı bulunacaktır.

4- Yeni konulacak kazan mevcuttaki kazan kaidesi üzerine oturacak şekilde
konumlandırılacaktır. Kazan müştemilatı (termometre, hidrometre, doldurma
boşaltma musluğu)takrlacaktır.
Kazan geri dönüş vanası çap 125 mm küresel vana ile değiştirilecektir.
okul çatı katına konulmak üzere imbisat deposu yapılacak 2 mm kalınhğında siyah
sacdan 750 litre hacminde olacak ve şekli akım şemasında gösterildiği gibi olacaktır.

5- okul temiz su hattı girişine küresel vanadan itibaren sırasıyla pislik tutucu su saati
,çekvalf ve küresel vana olmak üzere yeni müştemilat montajı yapılacaktır. tr(onulacak
cihaz bağlantı çapları çap 50 mm olacaktır.küresel vanıdan §onra kömürlük üzerinden
kolon hattına kadar olan çelik temiz su borusu demontaj yapılacak yerine çap 50 mm
pprc borudan yeni hat çekilecektir.çatıdaki su deposuna giden hat üzerine 11/4'' küresel
vana kol,ulacak.

HAzlR

oĞLU

6- Kazan dairesine 0,5*0,5 m boyutlarında 0,5 metre derinliğinde l0 cm kalıntığında
drenaj kuyusu açıIacak kuyu içerisi su sızdırmaz şekitde srvanacak ve içine dalğıç
pompa koyulacak pompa çıkışı çapında boru ile kazan dairesi yanındaki drenaj hattıyla
irtibatlandırılacaktır. Drenaj kuyusunun üzeri 0,6*0,6 m döküm zgara süzgeç İle
kapatılacaktır.

7, Kazan dairesinde bulunan tesisat boruları üzerindeki yalıtımı bozulmuş , ytpranmış olanların
Pası alınarak iki kat antipas boya ile boyanacak ve üzeri yeniden izolasyon matemesi ile sarılıcak
onarım esnasrnda ortaya çıkan her türlü müştemilat (araç_gereç) işin yüklenicisi tarafından bir
tutanakla idareye teslim edilecektİr
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