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(Yüzdeler toplam yaklaş|k maliyete göredif)

işin Adı : ARAKL| MEHMET AKIF ERsoY ANADoLU LİsEsi PANslYoN BlNAsl oNARlM lşl
Sayfa:1

No lş Gıubunun Adı eslTutarı (Y.l _*

Ana Grup 100,0000

1 inşaat imalatlarl 67,9203

2 Mekanik Tesisat 23,o4o4

3 Eİektrik TesiSatl 9.0392

GENEL TOPLAM 100,00-
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TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i rĞiriı-ı ı-ıüoünı_üĞü

iş xıı-eıiıı-eni punsaıırııı-anı güzoeı-eni1
(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredi0

işin Adı : ARAKL| MEHMET AK|F ERSoY ANADoLU L|SES| PANS|YoN BiNASl oNARlM lş|
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı sayfa: 1

s
ımalatln cinsi Biri Miktarı Pursantai

l%|
mNo Poz No

1 727406

2x1,5 mm', Ts 9756 HD 2,1.,l s2, Ts 9756 HD 21.1 s4, Ts 9757 HD
21 .2 s2, Ts 9758 HD 21,3s3, Ts 9759 HD 21,4 s2, Ts 9760 HD 21,5
53, TS lEC 227-6. TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 Sl'e uygun
ku pvc izoleli kablolar ile besleme hattl tesisi Nw

2 742-12711
Tek duylu. en az lP 40 koruma slnlffl (180o Hareket sensödü duvar

m

Adet
ti Hareket sensödü Armatürler

3 742-129n 3600 tavan tipi slva üstü hareket sensörü, Hareket sensöderi Adet

U-lx20 Wllk Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (|-s 8697 EN4 742-279

5 782-501 21x12 mm'ye kadar, tek tİilmeli PVc kablo kanall

Adet

m

Toplam: 9,0392 -
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TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_t eĞtriı,r ı{üoünı_üĞü
rexı.ıix şARTNAME (iş KaIemleri)

işin Adı: ARAKL| MEHMETAK|F ERSOY ANADoLU LiSESl PANS|YON BiNASl oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

s.
No Poz No imalatın cinsi Birim Mikta.l

Sayfa:1
Pursantaj

727 406

2x1,5 mm', TS 9756 HD 2,|.1 S2, TS 9756 HD 21.1 s4, Ts 9757 HD
21,2 s2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 s2, Ts 9760 HD 21,5
53, TS lEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 Sl'e uygun
kg!şq!şglEyc izolğli kablolar ile besleme hatt tesisi Nw (!!

Teknik Tarifi çü: Bi.im Fiyat No.i 727-'|oo'deki gibi
Not: Ts EN 50575 ve Ts EN 50575/A1 standa.tlanna, 305120,1,|/AB Yap| Malzemele.i Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, cE
uygun|uk işaretayle piyasaya az edilmiş ve üretacinin p€rformans beyanı ve Avrupa Bidiği taraflndan akredate ediİmiş kuruluşlardan
allnmlıPerformans Değişmezlik Sertifi kasln a sahip olacaKtr

2 742-12711
Tek duylu. en az lP 40 koruma slnlfll (180o Hareket sensörlü duvar Adet
tipi). Hareket sensörlü Armatürler

Teknik Tarifi: A.matür kaidesi aliminyıJm veya sacdan imal edilmiş. opal cam gloplu. lP 20 koruma slnlfll iç tesisafu yanmaya
dayanlkh silikon kablo ile döşenmiş. ampulğn arka taraflnda oluşan lsly ve lşığİ yansltmak için parlak alüminyumdan reffektörü
bulunan, armatür gövdesinin alt ta.afına yedeştiriımiş, aşağl ve yukan hareket ettarilerek algllama alanI ayarlanabilen, sensör
üzeİinden trimpotla.la devrede kalma süresiayarı ve gün lşlğl ayan yapllabilen, Atk Elektriklive Elektronik Eşyaların Kontrolü
Yonet neıiği'ne, (2o,14/35/AB) Belirli Geralim sınlrlan lçin Tasarlanan EleKrikli Ekipman ile ilgili yönetıneliğine. Ts EN 6059&1, Ts
8698 EN 6059&2-1 ve Ts EN 606692-1 standadlarüna uygun olarak üretilmiş ve cE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş
olacaKlr. Duva. tjpinde 180" ön taraflndaki alanda, tavan tipinde ise 36f çevresindeki aİanda algIlama yeten€ine sahip dijital
optik algdaylq sensörlü, E 27 duylu, 4o^/ akkof flamanll ampul dahil slva üstü duvar tipi armatürünün temini. işyerine nakli,
bağlantıiarinln ve ayarlannln yapılmasl her nevi malzeme ve işçilik dahal jşler halde teslima,

3 742-12912 360o tavan tipi s|Va üstü harekel sensörü, Harekeı sensörleri Adet

Teknik Tarifi: 220 - 240 volt şebeke geriliminde, -20oc ve +40oc aras| s|cakİlda çallşabilen, fiüoresan tipi lambalarda 400 wat'a.
akkoİ flamanİ lambalarda lmo wat'a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotarla devrede kalma süresi ayan ve gün
lşüğl ayan yapllabilen, en az lP lı4 ko.uma slnlfll, Atk Eıelitrikli ve Elekironik Eşyalain Kont olü Yöneİneliği'ne, (2o14R5lAB'
Betirli Gerilim sln|rtan |çan Tasadanan Eıektrikli Ekipman ile itgili yönetıneliğine. Ts EN 606692-1 standa.llaina uygun ola.ak
üretilmiş ve cE uygunluk işaretiyle piyasaya aft edilmiş, duvaf tipiolanda optik algdaylclŞl dijitalyaplda ve 'l80o ön taraf|ndaki
alanda, tavan tipi olanda 3600 çevresindeki alanda algllama yeteneğine sahip olan. duva. tipi slva üstü hareket sensörünün temini,
işyelllg n9!!i, bağlantllaaınln ve ayarlarlnln yapllmasl her nevi malzeme ve işçlik dahil işler halde teslimi

4 742-279 U-l x20 w'llk Armatür. FLÖRESAN ARMA RLER (rs 8697 EN Adet
60598_1_Ts EN 60598_,ı_2 ) (-)

Teknik Tarifi: contall, rnenteşeli. aç|labilen ve kulakİ vilalarla slklştlnlabilen içine elektrostatik boyal! sac monte edihiş
polikaöonat gövde, şeffaf polikaöon kapaklı, en az 8 cm derinlik. ampul cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, en düşük lP
65 koruma derecesine sahip elektrostatik toz boyaİ armatür, flğresan ampulü, elekt.onik balastlai, Ts EN 60400 standardlna
uygun duyu, bağlantl kablolan. he. nevi malzeme ve işçilik dahil komple etanj armatür işyerine nakli ve ye.ine montajl,
bağlantllafinln ve ayadannm yapllması her nevi malzeme ve işçi|ik dahil işler halde teslami

782-501 21x12 mm'ye kada(, tek bölmeli PVc kablo kanall m

Teknik Tarif: Bina içinde; kuwetli ve zayf aklm iletkenlerinin emniyetli şekilde taşlnmaslnda kullanllmak üzere tasadanmlş, lso
9o01-2000 belgeli, Ts EN 50085-1.TS EN 50085-2-1,Ts EN 50085-2-3 standartlanna uygun, alev iletİneyen,halojen free
malzemeden imal edilmiş, mekanik da.belere dayanükh. kendiliğinden sönen PVc (uL 94 V0 M1), at nosferik ve UV |şlnlarlna
dayan|kk, tP 40 ko.uma slnıflt. cE uygunluk aşaletli, EEE (Roch) Elekt.iklive Elektronik Eşyalarda Bazl zararll Maddelerin
stnldandı'llmas|na dair yönetrneliğine uygun,-25'c ila +60'c ortam slcakİğlnda ç3kşabilen. dielektrik aklm| 260 kwğn' ye
dayanlkl|, RAL 90,10 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar ıien kilitlemelive foİyo kaplamalD, Kullanllan iç köşe.
dlş köşe ve di.sek aksesuarlan fırenteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlannda duvara montajl kolaylaştlİan şablonlaşm|ş dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan. PVc kanallann temini, işye.ine nakli, yerine montaj|, bağlantlann|n yap|lmasl, iç köşe,d,ş
köşe,dirsek,sonlandlrma,T dirsek Ve çerPveler gibi her türlü bağlantl elemanlarl dahil işlel halde teslimi
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TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞiriıq ı,ıüoünı_üĞü
iş xıı-eıvıueni punsırurııı-ını güzoeı-eni1

(Yüzdeler toplam yaklaŞlk maliyete göredir)
İşin Adı : ARAKL| MEHMET AK|F ERSOY ANADOLU LlSESl PANS|YON BlNAS| ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>inşaat lmalatları
s Poz No imalatn cinsiNo Birim irikta.|

Sayfa:1
Pulsantai

l%l
1 04.77aAü Gömme iç kapl kilidi (Geniş tip) (rs EN 12209)

2 o4.773lA08 Kapl kolu ve aynaları (Kromajl|) oS EN 12209)

Menteşe

4 ,| 
8- 185A Patlaylcl m. kullanmadan demirli demirsiz beton inş. ylkll

5 ,l8_195A Her türİü ahşap, kapl kasasl, kapl kanadl pencere ve camekan
sökülmesi

6 18.198Vl24 seramik, fayans Vb. kaplama sökülmesi
Alüminyum vePVc den yapllan her türlü kapl Ve pencere

_ dgğıqllqşınl n sökülmesi

Adet

3 o4.773lA10

Adet

Adet

m3

İ\2

ml

8 27.52512

11 Y.15.140/15 Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ale dolgu yapllması

12 Y.19.oB5n27 Çimento esasll polimer modifiyeli ika bilesenli kullanlma hazlr yalltlm
harc| ile 3 kat ha asl
Plastik doğrama imalatl yapllmasl ve yerine konulmasl (serı PVc
doğrama profillerinden her çeşit kapl, penc€re. kaplama ve b€nzeri
imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave proİiller, pencere kapall iken
gqllleyen Ve dikkat çekmeyen bir ye.de, en az 1 m a
Eski boyall yüzey|ere üç kat beyaz kireç badana yap|lmas| (iç cephe)

saten alçl ve peditli alçl slva harçlarınln karlşlml ile 5 mm kalınllkta
düzellme s|Vas| yapllmasl (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, peditli s|va
alçlsl ve benzefi yerlerde}

Çimento esasll, standart performansll dez dolgusu ( Ts EN 13888-
. cG1) yapllmasl
Kaba sIva Yapllmasl

9

10 MsB.608i/AA

Anaıiz
Y.26.005/403

13 Y.23.241 k9

14 Y.25.003/03

40 x 40 cm anma ebatlannda, her türlü desen Ve yüzey ozelliğinde,
15 Y.26.005/403 l.kalite, renkli seramik yer karolarl ile 3 mm derz arallkll döşeme

!aP!a!as] yaPl|masl (karo yaplşİrlclsl ile)
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlannda, her türlü desen Ve

16 Y.26.006/405 yüzey özelliğinde, l.kalite, renkli seramik duvar karolaO ile 3 mm dez
aralIkı| duvar kaplamasl yapllmasl (karo yaplştlnclsl ile)

17 Y.27 _583 2-5 cm kallnllğlnda 4@ k9 çimento dozlu şap yapllmasl

sma LD lZ

Yü kse Mimar

Toplam; 67,9203 -
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TRABZON İL MILLI EGITIM MUDURLUGU
TEKNIK ŞARTNAME (lş KalemIeri)

işin Adı: ARAKL| MEHMETAK|F ERSoY ANADoLU LlsEsl PANsiYoN BiNAsl oNARlM lŞİ
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları
s
No Poz No lmalatln cinsa

sayfa: ,l

Pu.santaj
l%,l

u.77aAo1 Gömme iç kapl kilidi (Geniş tip) os EN 12209) Adet

Teknik Tarifi: DoĞMMA MADENl AKsAMl Kapl doğrama madeni aksamtan (Ahşap. nıetalve plastik)

2 y!]1^98 Kap| kolu ve aynalan (Kromail0 os EN 12209) Adet

Teknik Tarifi: DoĞRAlvlA uaoeNı axseuı xapı oo,5ıarna .aoeni aısa.ıan 1ıı,şap. fiıetalve plastk)

3 0ıı.rr3lA,l0 Menteşe Adet

Teknik Tarifi: DoĞRAMA MADEN| AKsAMl Kap| doğrama madeni aksamlan (Ahşap. rnetalve plastik)

4 18.185A Patlaylcl m. kullanmadan demirli demirsiz beton inş. yıkll m3

Teknik Tarifi: Patlaylcı madde kullanmadan, demidi ve demirsiz beton inşaatln ylkl|masl, inŞaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma. boşaltna. he. tüdü işçilik. araç ve gereç giderleri. yüklenicj genel giderleri ve kan dehil, demi.li ve demirsiz beton inşaatln
ylkllmaslnln 1 mı fyat:
ÖLctJ : Yıktı!ı ye,in boy!4|q!!E 9ğ!9 jeqi!9ş?p!a!!!.

5 18.195A $flr'İİJ"?n§"r, 
kap| kasası, kapı kanadı pencefe ve camekan

, uygulanlı____,_
o ıalgsfirA - -s"rarık, r"v"* 

"o. 
t"pı"." 

"tıt,:ı"r.i

.n2

Teknik Tarifi: idarece 5ökülme§ine karar verilen her tüdü ahşaptan yapllmlş, kapl kasalan, kapl kanatlafl, penÇerelerin ve
camekanlann itinall bir şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesive idareye teslim edilmesi, inşaat yerindeki yükIeme,
yatay ve düşey taş|ma. boşaltma. a.aç ve gereç giderleri. yük|enici gene| giderleri ve kan dahil, ,| m'fiyatı.
ÖLÇÜ : sökülen imalata,ait olduğu imalat poz numaraslnda beliftilen ölçü şekli aynen

Teknak Tarafi: seramik, layans
gereç giderleri. yüklenici genel

_ ö]-Çü : sökülen kaplama alan

vb. kapIama sökülmesi, inşaat yerindeki yükıeme. yatay ve düşey taşıma. her türlü işçilik, araç ve
giderle.i ve ken dahi|, seramik. fayans vb. kaplama sökülmesinin 1 m'fiyatl:

lr

7 18.198/284 Alü_minyum ve Pv_ c den.yapllan her ttırlü kapl ve pencere
. o9graqıeşryQ§g!!qın!9şL

Teknik Tarifii PVc ve alüminyum pencere doğramasln| yeniden kullanllabilecek şekilde itinaİ olarak sökülmesi. çlkan malzemelerin
istifi. inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, her tüdü işçilik. araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kafl dahiı.
alümanyum ve PVc den yapllan her türlü kapl ve pencere doğramasl sökülmesinin 1 m'fiyatl:
ÖLÇÜ : söküm yapllan kapl, pencere alanl öİçü|ür.
NoT : sdkümden çlka n malzemeler idareye aittir

saten a|çl ve perlitli alçl slva harçlannln karışlml ile 5 mm kallnllkta
8 27 -52512 düze|tme slvasl yapılmasl (Kaba slva, brüı beton yüzeyler, perliıli slva m2

alçlsl ve benzeri yerlerde)
Teknik Tarifi: sıvanacak yüzeye saten alq haro (Poz no: 10-06,|/2) ve perlitlialçl slva ha.qnın (10.102) kanştlnlmasıyla eHe
edilen harçla 5 mm kallnİkta slvanln çelik mala ile yap|lmasl, hertü.tü malzeme ve zaiyat, işçilik, çallşma sehpalan, inşaat
yefindeki yükıeme, yatay ve düşey taşlma, bo§altma müteahhit genel gidederi ve kan dahil 1 m'fyal:
Ölçü: 1) Projedeki ölçülere 9ö.e, slvanan bütün yüzler (boşluk yanlan dahil) hesaplanlf.
2) Doğrama pervazla.l ve va6a ahşap süpürgelik altloda kalan sNa yüzeyleİi hesaba kat|llr.
3) Bii(ün boşluklal ve diiıer cins kaplama yüzeyl€ri düşülür.'

Analiz Çimento esaslı, standart performansh derz dolgusu ( Ts EN 13888-
Y.26.0o5/403 cGJ) yqp Ilmasl

10 MSB.608/AA Kaba slva Yapllmasl
Teknik Tarifi: 1 ml di§li kuma 350 kg Ts 19 uygun PÇ 32,5 (cEM l 32,5) çirİıento katlıması ile haarlanan harçta o.talama 2ğn
kaİnl|ğlnda kaba slva yap|lmasl. gerekli zamanlarda su|anmasl, duvaı yozeyioin teünizlenme§i, her tü.lü maızeme ve kaybl, işçilik.
anşaat yeİndeki yükleme, yatay ve düşey taş|ma. boşaftsna, yüklenici kan ve genel giderb. dahil 1 m' kaba slva yapllmasl.
Ölçü: Projedeki oÇülenne göre slva yap|lan bütün yüzeyler hesaplanlr. Doğrama pervazlar ve varsa ahşap süpürge|ik atltnda kalan
slva yüzey|eri hesaba kat|l|r, baıtün boşluklar ve diğe. cins kaplama yüzeyleri düşülüf.

11 Y.,l5.140/15 Hafif agrega (elenmiş kömür cılrufu) ile dolgu yapllmasl ,o.
Teknk Tarifi: Ebnmb kömürciirufunun temini, dolgu yapllacak yere se.iımesi, tabaka tabaka slklştnlmasl, işyerinde yokleme,
yatay ve düşey taş|ma, boşaıtma, her tüflü malzeme ve zayiatl, işçilik, araç gereç, girerleri, muteahhiı genel gılerleri ve kafl dahal,
1m3_fiyat|:

_o!ç9froı9ş|nq9!lğqı]9!c9_q!9 !9ğni!99!pE!!!- ___
Çimento esasll polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır ya|ltlm
harcl iIe 3 kat ha|inde loPlam 2 mm kallnllkta su yalltlml yaptlmasl

Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine göre hazlrlanmlş yüzeylerin oynak, klnk. çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayl
enge||eyecek kallntllardan anndllllması ve ürün teknik uygulama şa.tlanna uygun şekilde y|kanmasl, çimenlo esasll polime.
modifiyeli iki bileşenli yalflm ha.qnın A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlanna uygun oranla.da, topaksE. homojen bir
hale geti.ilanceye kadar kallştlnlmasl ve elde edilen halcln, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak flrça, mala yada püşkü.tme
yöntemi ile aynl d€rüftuda uygulanmasl, ikinci ve üçüncü katlafda, çimento esasll polimer modifiyeli iki bileşenli yaltlm harclnIn,
ürün teknik uygu|ama şartla(na uygun süreler dikkate allnarak bir önceka uygulamaya dik şekilde fl.ça, mala yada püskürtme
yöntemi iİe yüzeye uygulanmas|, he. türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç gider|eri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey

mz

.

taşlma, boşaltma, ge.ektağande çalüşma se
ÖLÇÜ]Projedeki ölçülere göre yaıltlm yapl

Plastik doğrama imalat
doğrama prolillerinden

aY lz

hpaian kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel gidederive
lan bülün yüzeyler hesaplanır.
l yapllmasl ve yerine konulmasl (sert PVc
her çeşit kapı, p€ncere, kaplama ve benzeri l(9

kan dahil 1 m'flyatl

Z

13

Yüksek lrnar
şo 1Tekniken

Bi.im lııliktarl

12 Y ,19.o85lo27



TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞtriı-ı MUDURLUGU
TEKNlK ŞARTNAME (Iş Kalemleri)

İşin Adı : ARAKL| MEHMET AK|F ERSOY ANADOLU LiSESi PANSiYON B|NASI ONAR|M iŞi
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları Sayfa: 2
s Pursantai

$lNo
imalat) Not Tüm ana profiller ile ilave profller, pencere kapall iken
görülmeyen Ve ğjkkat çekmeyen bir yerde, en .eal_rTı a _

Teknik Tarifi: lda rece onaylanmış proje ve detaylanna göre yapllan selt PVc profille.den plastik doğramalar ve aksesuarlan ve
cam çltalan hertüdü hava şartlaina kafşl dayantkll, yüzeyleri pürüzsüz olmaİdlr. PVc den mamul ana profil( standardlna göre et
kallnlığl sln|fl "A'olan ve görünür yüzeylerdeki et kallnlığl 2.8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmaldl. ) kesjtlerinde
gerek lsl gerekse ses izolasyonu ve aynca su tahliyesini h|zlandIracak şekilde tasadanmlş ön odaclk sistemi olacaktlr. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kaylt) gerekli mukavemeti sağlanacaKı.. Meta| takviye profilie.i, slcak daldlrma
metodu ile yapllm|ş galvanizle pasa ka§ı korunmuş. sacdan U veya kutu proflle.dir. He. iki halde de sac kallnllğ| kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayltda da 2 mm den fazla olmayacaktlr, (Ancak çok geniş kaylt ve kanatla.da yap|lan hesaplama
sonucu atalei momenti yukarda belirtilen sac kaİnfukla(ndan yüksek çlkarsa çlkan sonuca Uyumlu kallnllkta sac kullanllmalldl..)
Metal takviyeli PVc profiller plastik köşe kaynağl, vida, kanat bağlaİnasl vesair imkanlarla bideştirile.ek ya.dlmcl doğ.ama proİilleri,
levhalar ve diğer profller ya.dlml ile he, çeşit pence.e doğramasl, kapl, camekan ve benzeri imalat yap|llr imalatçl frmaca
önerilen sisteme uygun olarak kanat a.alıklan iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kallnİklardaki camln takllmasl. cam ç(alan ya.dlml ile olur. imalatçt firmaca önerilen sisteme Uygun ohrak cam tespiticonta.
mastik ve diğer usullerle sağlanacaktlr. Her pencere kanat çerçevesi (dogramaŞl) doğrama kasaslna en az 2 (aka) ) kapl kanal
çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanad|n ayadl çallşmasln| sağlayacak mukavemette ve dizaynlnda
olacaK|r, Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalada kaynatllmak suretiyle
imalat| yapılan plastik doğramanln kargar aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapllacaktlr.
(Ka.gir aksama montaj 3 şekilde olabilir.
a)Kenet lamaları ile: Kenet lamalan uygun boyutta vida ile bir tafaflndan d€.amaya monte edilir, doğrama yerine yerleştirildikten
sonra kenet lamasl diğerta.aflndan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.
b)Çelik dubelle. ile; Doğrama yerine yedeştirildikten sonra, matkap ile doğrama iizerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva
açllll. BU yuvaya, uygun boyutta seçiımiş çelik dubel yer|eştirilir ve slklll.-
c)Çelik montaj vidalarl ile. Doğrama yerine yedeştiraldikten sonra, matkap ale doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekalde
yuva açılır. Bu yuvaya. uygun boyutta seçilmiş çelak montaj vidalan yedeştirilir ve slklllr.
Kör kasaya montaj 2 şekilde olabilir-
a) sac vidalafi ile; Doğrama yerine yedeşti.ildikten Şonfa. matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek Şekilde yuva
aqhr. 8u yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac vidalan yerleştiriıi, ve slkll|r.
b) Kilit profilbn ib; Kilit profillerinin d€ramaya takllacak bi.inci parças| doğrama üzerine her yönden taklİr. D€rama yerine
yerleşti.ildikten sonra, kilit prolıİle,inin ikinci parçasl. birinci pafça ile kilitlenecek şekalde yerine yerleştirilir.)
su, hava. ses geçirmeyecek şekilde slzdlrmazhğln sağlanmag. kanat aralükıannda izoıasyonu sağlayacak contalann sisteme
uygun oıarak yerlerine tespiti için her tüdü malzeme ve zayiaı, inşaat ye.indeki yükleme. yatay ve düşey taş|ma, boşalt na, işçjlik,
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderle.i ve kan dahil, yerine monte edilmiş plastik doğramanln 1 kg fiyat:
oLÇU:
,l)Ya|nlz sert PVc plastik doğrama malzemesi, epdm. neopren veya Fe contala., silikon esasll macun, tespit vidalan veya kilit
prof]lleri. birleşim parça|arı, profil içinde bulunan takviyeler bidikte ta.tİr.
2)ldare lüzum gördüğü takdirde proje boyutlarl üzerinden. profillerin tablodaki ağld|klanna göre tart ağlrlığlnl tahkak edebilir. Bu
tartl neticesinde tablolara nazaan o/o7 ağılllk fazlastna kadar tideme yaplİr. Tabıodaki ağlrlıklara nazaran lartl neticesi bulunan
ağ|.llğın az olmasl halinde, yaplIan imalat|n idarece kabul edilmesi şadıyla ta.t esas ahnIr-
3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metaltakviye profillerinin rrıetre ağldlklan i|e bağlant elemanlannln birim
ağ1.1lklafl belirtileceKir.
NoT:
,l)Madeni aksamln yerine taklIma§ bedeli doğrama fiyatlanna dahiEir.
2)Plastik doğrama aksesua (ispanyoiet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmalan, pavot menteşeler, sürgüler, kapl
altl flrçalaı, hertüdü kapl kolları, hidrolik mekaniznalar benzeri agna, kapama, kilitl€me mekanizmalaf| vb,) tartıya dahiledilmez.
Bede|leri va6a kendi rayicinden yoksa yetkiıi makamlaİca tasdikli fatura bedeline yo 25 müteahhit genel gılederi ve kan iıave
edile.ek ödenir.
3)Tüm ana profiller ile ilave p.ofiller, pencere kapall iken görül.neyen ve dikkat Pkmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunak|l
ve 9ö.ünür şekilde p.ofil uzunluğu boyunca işafetbnmelidir. Ana profllef ile iıave profille.in işa.etlenmesi en a2 aşağldaki bilgileİi
içermeıidar.
- lmalatgnln adl veya ticari markasl,
- Bu standardln işaret ve numa.asl cts EN 

'2608-1 
şeklinde},

- Et kahnllğı slnlfl,
- izlenebilidigi sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (ömeğin:tarih vb.)

Y.25.003/03 Eski boyaıl yüzeylere üç kaı beyaz kireç badana yapllmasl (aç cephe) m2

Teknik Tarifi: Mevcut eski badananün tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçl ile muntazam bir şekilde tamir edilmesi, fırça
ale birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile üçüncü kat beyaz kifeç badana yap|lmasl, badana yapllan alanln lemizlenmesi,
bu aşle.in yapılmasl için hertürlü malzeme Ve zayiat, işçilik, sehpa. müteahhit genelgılerleri ve kğrl dğhil, ,l m2 fryatl:
ÖLÇÜ: Projesi üzerinden badana yapllan yüzeyle. ölçülür. Boşlukİar düşülü..
NoT: lç ve d|ş badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda aynca iş iskelesi verilir. slva için iş iskelesi varsa aynca
badanaya verilmez.

15 Y.26.005/403
40 x 40 cm anma ebatlannda, he. türlü desen ve yİızey özelliğinde,
l.kalite, renkli seramik yer karolarl ile 3 mm derz araılkll döşeme
kaplamasl yapllmasl yaplşllrlclsl ile)

Teknak Tarifi: onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin. yaplşmay engelleyicikar. loz. çapak ve benzeİi kalıntllardan
allndlrllmasl ve nemlendirilrrtesi. yüzey üzerine çimento esask. yüksek performansfu. kayma özelliği azalttlmlş, açlk bekleİne
süresi uzatllmış karo yapıştlncınln şürülmesi ve özel ta.ak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cın anma ebatlarlnda her türlü desen ve
yüzey özelliğine sahip, l.kalite, renkli seramik yel karosunun, mastar ve lesviyesine uygun olarak, 3 mm dez araİklan bırakllarak
döŞenmesa. derz|erin isteni|en renkte çirnento esasl|, standart perfomansİ derz dolgu malzemesi i|e doldufulmas|. kaplama

n temizlenmesi, her türlü malzeme ve 23iy4,.!şq!]!j!qç]çl9!999494e4 !ş yg!!!e

sma lLDlz
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rexı,ıix şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : ARAKL| MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU L|SESİ PANS|YON BlNASl ONAR|M iŞi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları

s Poz No imalatn cinsi Birim Mikta.lNo

Sayfa: 3
Pursantaj

c/4

16

taşlma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karl dahil 1 m'fiyatl:
Ölçü:Kaplama yapllan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçtJlere göre hesaplanIr.

(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlartnda, her türlü desen ve
Y_26.006i/405 yüzey özelliğinde, l.kalite, renkli seramik duvar karolar| ile 3 mm derz

aralIkll duvar kaplamasI yap|lmas| (karo yaPlştlnqsl ile)
Teknik Ta.ifi: onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin. yaplşmayl engeıleyici kir. toz, çapak ve benzeri kallntllardan
ar|nd|nımasl ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esasll, standart pe.formanslı, kay,rna (izelliği azaİtlmlş karo yapıştnclnın
sürülmesive özeltarak ale yivlenda.almesi, (25 X 33 cm) Veya (25 x 40 crn) anma ebatlarlnda her türlii desen ve yüzey özelliğine
sahjp, l,kalite, renkıi seramik duvar karosunun. mastanna uygun olarak. 3 mm dez a.allkıarı blrakllarak döşenmesi, de.2lerin
istenilen renkte çimento esası, standart performansİ der2 dolgu malzemesi ile doldurulmasü, kaplama yap|lan yüzeyin
temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatl. işçilik a.aç ve gereç giderle.i, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaltrna,
müteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m'fiyatl]
Ölçü:Kaplama yapllan yüzeyler p.ojesi üzerindeki ölçülerejöİe hesaplanrr.

Y.27.5a3 2.5 cm kallnllğlnda 400 kg çjmento dozlu şap yapllmasl
Teknik Ta.ifi: Proje ve detay projesine göre. şap yap|lacak yüzeyin temizlenmesa, ylkanmasl, 

' 
m3 kuma 400 kg çimento katllarak

elde edilen harçla 2' crn kesitinde rendeıenmaş gtalarla yapllan anolara şaşlrtrnalI ortalama 2,5 çrn kallnllğlnda mala perdahll şap
yap|lmasl, gerektiğinde sulanmasl, temizlenmesa, y|kanmasl için ge.ekli he. tüdü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yeİndeki
yüklem
öLçü:

e. yatay ve düşey taşlma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kan dahil, ,l m2 fiyatl
an yerln alanl projesi üzerinden anır

u ksek mar
lı ııiA I
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iş xıı-euı-eRi puRseı,ııeıı-anı §üzoeı-eni)
(Yüzde|er toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı : ARAKL| MEHMET AK|F ERsoY ANADoLU LlsEsi PANS|YoN BlNAsl oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

s.
No Poz No imaıafun cinsi Birim Mikta.l

şıylg ı
Pursantai

(,hl

1

2

3

4

6

7

8

9

97_1:1oaD!!!
o7,1-129

0tTt
074101

071103

Demontaj,40X50 cm Yayll, kancall veya Vidall, LAVABoLAR (l-s 605) Adet

Takriben 41X50 cm Yarlm Ayakll Tk Yayll, kancall veya vidall,
LAVABOLAR Adet

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

Adet
Takriben 50x10 cm Ekslra slnlf, Fayans camlaşmlş çini (dubelle monte
edilecek ETAJERLER
Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra slnlf. Fayans
cam|aşm lş çi n i, 

^ur.U 
B(&EE!4_rAŞ!^l[Ş. 799)

Baslnçll hela ylkaylc|ll (F|üzometreli), ALATuRKA HELA TEslsATl
'1l2' Lavabo-evaye musluklar|, döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah
üzeri Veya duvardan montajlt, Musluklar os EN ?oo-e uygun)
Klsa muSluk, perlatörlü rozet dahil, Musluklar os EN 200'e uygun)

Tek kumandall, duş bataryasl, Banyo Ve Duş bataryaları

Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274_1-2_3'deki ölçülere uygun Adet80'C sı a dayanlkll 6 cm koku 
'ermetürlü Adet

Adeı

07&500

089-1,t04

089-112

08s1602

Adet

Adet

Adet

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

,,

089-704

09G.201

09.ı-40o

09110o

20+31o2/3§o

2ü_31 03/3:}00

Takriben 10x16 cm, Fayans sabunIuk (kolsuz)

Kağ|tllk (paslanmaz çelik)

Elbise asktsl (fayans), 10x16 cm
Pn 20 polipropilen temiz su boru 112" 2ol3,4 mm Polipropilen temiz su
borularl (Bina içinde fizyoterm kaynak ve Vidaİl, %45)
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4'2514,2 mm Polipropilen temiz su
borularl (Bina içinde fizyoterm kaynak Ve vidaıl, %45)

2o44o1lA sert PVc plastik pas su borusu (geçrne muflu, çap:50_40 mm, et
kal|nl|ğl 3 mm) (montaj malzemesi, %35)

2o4,4o2lA se.t PVc plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 7s.70 mm, et
kallnllğl 3 mm) (montaj malzemesi, yo35

sert PVc plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et

Adet

Adet

,nr_2lnr,21nn Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 3215,4 mm Polipropilen temiz su

m

m

m

2ouo3lA

21ç624

kalInllğ| 3 m (montaj malzemesi, %35)
20 q mm (3l4"r, Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contall, tam
geçişli, vidah, KÜRESEL VANALAR (rs 3148)
25 o mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş tef|on (PTFE), contah, tam
geçişli, vida!, KÜRESEL VANA!4L [Ş 3!q)
32 a mm r 1/4'), Pirinç, preste imal edilmiş teffon (PTFE), contah,
tam geçişti, vidah, KÜRESEL VANALAR os 3148)

Adet

Adet210-625

210-626 Adet

Toplam: 23,o4o4 -

lı|akina
U
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rexNix şARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı : ARAKL| MEHMET AK|F ERSoY ANADoLU LisESi PANslYoN BlNASl oNARlM lŞl
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Poz No ima|atln cinsi Biram ııiiktar|

TRABZoN İı_ ıqİı-ı-İ eĞiriı,t

Sayfa: ,l

Pu.santaj

1 071-103/DMnti Demontaj,40x50 cm Yayll, kancall veya vidall, LAVABoLAR frs 605) Adet

Teknik Tarifi: Demontai idn uygun araç ve gereçler kullanılmalldlr
Tekrar montajl yapllacak olan maİzemelerin zarar görmemeşi için hef türlü özen gösterilmeiidir.
DemontajI yap|lan malzemelerden tek.ar kullanllamayacak olanlar idarenin gösiereceğayeİe tasnifedilerek tutanakla idare
yetkalilerine teslim edilecektir

2 071-129
Takriben 41x50 cm Yarlm Ayakll Tk Yayh, kancall veya vidall,
LAVABOLAR

Adet

4 07+

Teknik Tari6: Belirtilen cjns ve ölçİlerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte. Lavatonun montaj elemanlan ile
birlakte, işyerinde temini, yerine montaİ. Not Renkli slrll se.amikten kullanllmasl durumunda montajİ fiyatlar o/o 15 arülnlacak
montaj bedellera adtl,|lmadan aynen uygulanacaktlr. Lavabolar 305/2011,/AB Yapl Malzeoeleri Yönet neliğane Uyguo, cE uygunluk
işareti ile ola.ak piyasaya arz Elhiş

3 07}201 Takriben 40x50 cm, Kristal cam, AYMLAR (Ts 5229 ENf 1036) Adet

Teknik Tarifi: cam kallnllğl 5 mm, ayna kenan rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğubda, şeritler bizoteİi olacaktır. Duvara bağlant|
vidalan pirinç maizemeden ve minimum 5 makron nikel kaplamall veya paslanmaz çelikten olacaktlr. Ayna duval askısl vida ve
dübeller ile duvarda yerine montajl, Aynalar 3012011/AB Yapl Malzemeleri Yönetmelağine uygun o|arak. cE uygunluk işareti ile
piyasaya arz edilmiş olacaktlr

Takriben 50x10 cm Ekstra slnf
sd,]gç D, ETAJERLER

, Fayans camlaşmlş çini (dubelle monte , 
Ad101 et

mini yerine,montajl_.

Teknik Tarifi: Kendifiden konsollu Belirtilen cjns ve ölçülerde beyaz renkten etaje.i; özeltakoz veya montajelemanlan iıe bidakte
işyefinde temini ve yerine montaı. Not: Renkli sırll seramik kulıanllması durumunda montajll fiyatlar % 15 arttlnlacak montaj
bedelleri arttln lD49! qy!g!| !Ygc! anacaktla

ans : Adet

Teknik Tarffi: Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşl; TS-EN 274-1-2-3 e uygun o 100 mm.lik PVc den yekpare yapllmlş 80'c slcakllğa
ve asiılere dayanlkİ 6 ğn. koku fe.metüdü alatu.ka hela sifonu ile biriiRe işye.inde temini ve yerine montajl Cts 799a) uygun ve
kalite belgeli oıacaKlr. Not: Renklislrll seramik kullanllmasl durumunda montajll fiyatla. % '|5 arttrllacak rnontaj bedelleri

aynen uy9ulanacaktIra.ülıdmadan

6 07Ğ500 Baslnçll hela ylkaylclll (Flüzometreli), ALATuRKA HELA TEslsATl Tk

Teknik Tarifi: TS_366ya uygUn. 6 20 mm-lik pirinçlen kromajll, kalite belgeli pres döküm, baslnçll hela ylkaylclll, tem2 su tesisatİ
borusuna bağlanan ve hela vb, nin ylkanma§lna yarayan, basınçll hgla yrkaylğlannl te

5 n7(_l.t2 Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra slnlf, Fay

7 08s1104 1/2" Lavabo-eviye musluklan, döner borulu, rozetli perlatödü tezgah Adet
uzerl quva@an rn9!!4!!.^il!§!9!!q [Şf!2QQl _,aycı]o_

Teknik Tarifi: Gövde dehiı paranç parçalar döküm, sıcak dövıne veya hadde mamulün çubuktan talaş kaldln|arak işlemek suretiyle
yapllmlş ürünler Ts EN 1980. Ts EN 12164. TS EN 12165 standadlanna uygun hammaddeden üfetilmiş, Ts EN 248 yüzey
standa.t gereklitiklenne uygun, fonksiyonel ve boyutsalolarak Ts EN 200, Ts EN 274, Ts EN 8'l7, Ts 31/ı3 ü.ün standartlanna
Uygun olarak ü.etilmiş, tek kumandaİ armatüderTs lso 7005. çn kumandall bataryalar Ts 20oe uygun olarak imaledilm§, çit
kumandaİ ürünlerde kullanllan lastak klapeli standa.t salmastra grubunun mil, gövde vb. parçalan Ts EN 12164 standardlna uygun
hammaddeden talaş kaldlrmak suretiyle işlenmi§, tüm üriinlerde kullanllan conta, o-.ing vb. parçalar EPDM. NBR malzemeden
yapllmlş. ürünlefde kullanIlan yağ, conta, o-ring vb. bileşenler KTw(Kalt Trinken wasser, içİne suyu standardl), wRc (wate. Bye
Laws scheme, igne suyunun temas ettiği metaldlş| parçalardan suya geçe. toksit miktarl ölçüsü), DVGW (Deutsche
Vereaningung des Gas-und wasserfaches) belgeleİinden birine sahip. perlatörler EN 246 ya uygun ve KlwA (Mekanik testler,
akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimledn ölçüsü) yada DVGW belgeleranden barine sahip ve iizerinde markalanmlş, perlatör
göbekleri pıastik, feksbll bağlant hortumla.lnIn dlş yüzeyleri paslanmaz çeıik örgülü. iç hortumül EPDM olan, fleksbll DVGW.
KlwA swcvv(Mekanik testler, akustik testeri, sudaki .enk ve tat değiŞimbnn öÇiisü) belgelerinden bi.ine Şahip, bı] b€lge lleksibl
üzerine markalanmlŞ. tüm ürünlede kullanl|an kol ve volanlar metal olmall akrilik veya plastik olmayan tek kumandall bataryalarda
kullanllan kaduşlar NsF (rhe PubIac Health and safety company)veya wRAs (water Regulations Adüsory Scheme) belgeli,
fotosella ürünle, cE belgeli olmalldlr. Üreticiİirma |malat yetertilik belgesi. Hizmet yete.liıik belgesi, satlş sonras| hlzmet yetedilik
belgesi, lso 9oo0, lso 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmafu ve güncel olmaldlr.
Not: Armatürler PVD (Fizaksel Buhar Kaplama) yapılmasl halinde montajİ fiyatlar 06 25 arttlrılacak. montaj bedelleri arttnlmadan
a nen uygu lanacaktür

8 089112 Klsa musluk, pedatödü rozet dahi|, Musluklar os EN 200'e uygun) Adet

Teknik Ta.ifi: Kalite belgesinihaaz armatürlerin işyerinde teminive yerine montaı

9 08g,ım2 Tek kumandall, duş bataryasl, Banyo ve Duş bataryalarl

Teknik Tarilı: ouş 9klşl 112" olan. enerji ve su tasarrufu sağlayan, lsl ve debi Iimitöİlü kartuşa sahip

10 089-

11 09G201 Takriben ,l0x,l6 cm, Fayans sabunluk (ko|suz)
Teknik Tarif: Ekstra kalite beyaz.enkli fayanstan, damlaİkİ, duva.a yanm 9 lebilen veya 

'ayans 
üstü montaj elemanlan ile

biİlikte sabunluğun işyerinde temini ve yerine montaı. Not Renkli fayans camlaşmlş. çini kullanllmasl durumunda montajİ fyata.

: Adet ,

% ,|5 artttnlacak montajbedellerj arttln|madan aynen uygulanacaktlr

12 094400 Kağlthk (paslanmaz çelik)
Teknik Tarifi: Paslanmaz çelik sacdan kağltllğın k.omajll lespit vidalan ve özel takoz veya dubelleri ile birlakte işyerinde temini ve

Jq.il]9 mo!t4|.

e 11 1ı JK

7o4 Pla^stik lavaho Ve eviye.sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki ölçülere uygun , ao"t
8Q"C sıcatlığa dayanlkll 6 cm koku fermetürlü)

llafo Ç LU
n§o l İeknlketl

s.
No

Adel

Teknik Tarif: sifonlar. (Lavabo. eüye ve pisuar iÇn):

: Adet



s
imalafun cinsi

Sayfa: 2

Birım Miktarl Pursantaj
\%l

Poz NoNo

13 095-100 Elbise asklsl (fayans), 10x16 cm Adet
Teknik Tarif: Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, gömme tip veya fayans üstü asktn|n montaj elemanlan ale badikte iş yerinde
teminive yerine montajl. Takriben 10x16 cm

14 2o+3,1o2J330o
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1l2'2ol3,4 mm Polipropilen temiz §.l
borulan (Bina içinde frzyoterm kaynak ve Vidalı. %45)

Teknik Tarif: Ts EN lso l587,|-2'ye Uygun. polipropilen (PPR- c), İp; 3ten mamül ve Sağllk Bakanhğlndan içİİıe suyu borusu
olarak kullanlımaslnda saklnca bulunmad|ği belgelendirilmiş, borulann aşyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasl ile bağlantl parçalannIn boru uçla.lna 260 "c slcakllkta slkllarak kaynak edilmesi, (Kaynak açin he. üdü malzeme
ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ay.üca öden ecektir

15 204_3103/3300
Pn 20 poıipropilen temiz su boru 3/4'2514,2 mm Polipropilen temiz su

m
borulan (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidah, %45'

Teknik Tarif: Ts EN tso '| 5874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- c). İp: 3ten mamül ve sağllk Bakanllğlndan içrne sıJyu borusu
olafak kullanılmas|nda saklnca bulunmad|ğ| belgelendirilmiş. bo.ulann işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasl ile bağlant| parçalannln bofu uçlanna 260'c slçakllkta slkılafak kaynak edilmesi, (Kaynak için he, tiif|ü malzeme
ve işçilak dahil) Montaj malzemelerinin bedellera ayrlca ddenecektir

16 204_3104/3300
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1' 3215,4 mm Polipropiıen temiz su
borular| (Bina içinde fizyoterm ka ak ve vidalı , 

o/o45,

Teknik Tarif: Ts EN lso 1587+2'ye uygun, polipropiıen (PPR- c), Tipi 3ten mamül ve sağllk Bakanİğlndan igne suyu borusu
olarak kullanllmaslnda saklnca bulunmadlğl belgelendirilmaş. borularln işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasl ile bağIantl pa.çalannln bo.u uçlanna 260 "c sl€kllkta s|kllarak kaynak edihesi. (Kaynak için her tiidü malzeme
ve işçllik dahiı) Montaj malzemele.inin bedeıleri ayrıca ödenecektir

17 2o44o1lA Sert PVc plasük pis su borusu (geçrne muflu, çap: 50-40 mm, et
kallnllğl 3 mm) (mo!ıtai malzemesi, %35

Teknik Tari6: Ts EN 132g,|'e uygun, se.t PVc plastik pis su borulaflnln iş yerinde temini, geçrne veya yaplştt.ma mullu olarak
yerine montajı

1A 2o4_/0zA sert PVc plastik pis su borusu (geçme muflu, Pp: 7s70 mm, et 
m'- -- ' '--' ' kallnllğl 3 mm) (montai 4a|z9ü!9g,!q5-) _

Teknik Tarifi: Ts EN 1329,|'e uygun, se.t PVc plaŞtik pis su borularınln iş yerinde ternini, ge§rne veya yaplştlama muflu olarak

_yerine monlail
sert PVc plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et19 2044o3lA
kallnl|ğ | 3 mm) (montaj malzemesi, %35

20 o mm (3l4"r, Pirinç, presıe imal ediımiş teflon (PTFE), contall, tam
geÇişli, Vidah, KÜRESEL VANALAR os 3148)

m

Teknik Ta.if: İs EN 132gl'e Uygun, sert PVc plastik pis su borularınln iş yerinde temini, geçrne veya yaplştlrma muflu olarak

Teknik Tarifi: 97/23ilAT Baslndl Ekipoanlar Yönet nelıline uygun, piringen kesici eıemanll, pik kaöonlu çelik veya paslanmaz
Pıikten. vadaİ, wafer, lug veya ffanşİ. geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle agılp kapama düzenli kü.esel vaoalann iş yerinde
ıerniİll Ye y9İine !ng!!Ei!-

21 210-625 25 o mm (1"\, Pirinç, preste imal edilmiş tefon (PTFE), contal!, tam Adet
geçişli, vidall, KÜRESEL VANALAR [rs 9148)

Teknik Tarifi: 97/23ilAT Ba§|nçlı Ekipmanlar Yönetrneliğine uygun, pirinçlen kesici elemanll, pik karbonlu ç€lik veya paslanmaz
çeliKen, vidall, wafer, lug veya f,anşİ, geçi§e bi. küre ile kumanda edilen, elle açlllp kapama düzenli küresel vanalann iş yefinde
temini ve yerine monta!:

22 210-626 conlalt, tam , Adeı

Teknk Tarifi: 97123AT Baslnçl| Ekipmanla. Yönetİneliğine uygun, pirinçten kesici elemanll, pik kaöonıu çeıik veya paslanmaz

çelikten. vidaİl, wafer. lug veya llanşll, geçişe bir küre ile kumanda ediİen. elle aqİp kapama düzenli küresel vanalann iş yeİinde
temina ve yerine montajl

32 @ mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE),
geçişli, vidah, KÜREsEL VANALAR (ts 3148)

,rW a
nşool i.--knikerl
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TEKNİK şARTNAME (iş Kalemıeri)

İşin Adı : ARAKL| MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU L|SESİ PANS|YON BİNAS| ONAR|M lŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

20 210-624 Adet



MEHMET AKiF ERsoy A.L. pANsiyoNu ELK. işı-rni ıvıexıı- ı-isresi

I- 721-406,782-501 Tüm wC mahallerindeki duvarve tavandaki armatürleri besleyen

besleme hatları demonte edilerek, tek bölmeli kanal içerisinden NYM kablolar ile

yeniden buattan itibaren tesis edilecektir.

Z- 742-127lL Duvarda ayna üstündeki sensörlü lambalardemonte edilerekyerine gece

gündüz duyarlılığı olan ve içerisinde tasarruflu ampul o|acak şekilde 180 derece

sensörlü armatür takllacaktlr.

3- 742-t29l2 WC lerdeki tavan armatürlerinin tamamlnl kontrol edilecek şekilde sıva

üstü 360 derece sensör takılacaktır.

4- 742-279WC lerde kabin üstlerine kalan armatürlerin tamamı U-1*20 W FLORASANT

ARMATÜR takılacaktır.

5- Tüm kullanılan malzemelerde teknik şartnamedeki özellikler istenecek ayrıca TSE

standardı aranacaktır. Demonte edilen malzemelerin tamamı pansiyon idaresine

tutanakla teslim edilecektir.

Ayt ş TÜIIKER
Teki:ik3r

/^,/UL L



TRABZoN -ARAKLI iı-çrsi rvıexıvıır ıxir ERsoy ANADoı-u ı-isrsi
uaxıı- ı-isrrsi açl KtAMAtARl

l-pansiyon binası erkek tarafı 3.kat ve kız tarafı 3. katta bulunan tuvaletlerinin tamamının
pis su ve temiz su tesisatları,wc taşı ve bas te§isatIarı ,musluklar, lavabolar ,aynalar
,lavabo muslukları tümüyle yenilenecek.
2- wc mahallinde kullanılacak musluklar aç kapa süzgeçli musluk olacak.Her lavabonun
Yanına bir adet sabunluk takılacaktır.Müştemilatı yenilenen 4 adet tuvalet mahallinin her
birine iki adet elbise askısı takılacaktır. Tuvalet mahallinde temiz su tesisatında biri
lavabolar için % diğeri wc bas tesisatına 1" olan 2 adet kürese| vana olacaktır.Tesisat
döşenirken son iki wc taşına kadar 1'' boru ile döşenecek sonra Vo'' boruya
geçi|ecektir. Lavabolarda ise son iki lavaboya kadar /n' boru ile döşenecek son iki lauabo %
" olacaktır.
3-pansiyon binası zemin kat erkek ve zemin kat bayan tuvaletlerınde bulunan kısa
musluklar, lavabolar ,aynalar,etajerler ,lavabo muslukları tümüyle yenilenecek .

zemin kattan üst katlara çıkan temiz su kolon hatlarının ikisi ne biri 1'' diğeri rr/4'olmak
üzere 2 şer adetten toplamda 4 adet küresel vana konulacaktır. .

4- wc lerde bas olarak sıva aıtı bas bırak vanası kullanılacak ve bas bırak vana pprc gövde
yaplslna sahip ayrıca 2 yıl garantili 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 olan pprc boruya 20 cm
birleştirmeden sonra şeffaf spiral hortuma bağlantı yapı|ırak sıkı geçme olacak şekilde
boşluk bırakılmadan ve paslanmaz krom kelepçe iIe iyice sıkılacaktır.sıva altında kaIan
tesisat boruları tesisat tekniğine uygun olarak yapıldıktan sonra tesisat yapl denetim
elemanına gösterilmeden üzeri kapatılmayacaktır (sıva yapılmayacaktır}.
5- wc taşı tesisatı yapllırken wc taşl contasına plastik 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 silikon esaslı güçlü bir yapıştırıcı sürü|erek spiral
hortuma sıkı geçme olacak şekilde ve yapıştırıcının kuruması için uygun bir süre
beklenecek,wc taşı ile bas bırak sistemi arasında kullanılacak şeffaf spiral hortum dış kısmı
sert iÇ klsml YumuŞak Pvc malzemeden minimum 6 bar patlama basıncına dayanıklı olacak
11/7" ölçüsünde iç çapı 29 mm olacak .Kullanılacak spirat hortum hiçbir şekilde güneş
ışığıyla yada uzun süre gün ışığı ile temas etmemiş olacaktır.
5- söküm sırasında işe yarar bütün malzemeler bir tutanakla okul müdürlüğüne teslim
edilecektir. yeni yapllan Temiz su tesisat boruları montajı bittiğinde üzeri sıva yapıtmadan
10 bar baslnçta test edilecektir,

Makin
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ARAKLI MEHMET AKiF ERsoy ANADoLu ıisnsi p.c.Nsiyoı siNısr iNşaır
ıııır.c,L Lisrısi

Bnxrr öĞnıxci vn xrz öĞnBNci pANsiyoNu 3. KAT wC . ırnixnı yApILAcAI(
işırn:

ERKEK öĞnrxci pexsiyoıu zpıuix «ar , t. KAT vE 2. KAT wc . r,rnixon
va.rrııcı.x işınn:

l. (Y.25.003/03) Wc'lerin tavanları önce sıvanacak. Sorıra boyanacak.

2. Zeminlerin fugaları sökülüp yeniden fuga yapılacak.

KIZ ÖĞRENCİ PANsiYoNU ZEMİN KAT, ı. KAT VE 2. KAT
YAPILACAK işLER:

(Y.25.003/03) Wc'lerin tavanları önce sıvanacak. Sonra boyanacakl

2 Zeminlerin fugaları sökülüp yeniden fuga yapılacak.

l- (l8.198/l2A9 l8.185A) Tüm tuvalet içerisindeki 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 ) seramikleri sökülen duvarlara kaba sıva yapılacak.

3_ (Y.l5.140/l5, Y.l9.085/027, Y.27.583) Tesisat boruları ve Su tesisatının zeminden geçen

kısımları tamamlandıktan sonr4 üzerine şap ahlacak, gerekli sıkıştırma işlemi yapılacak.

Şap atılan 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 atılarak, seramik uygulaması yapılacaktır.

4- Eğim hela yönüne olacak.
i Yapılacak kontrollerde, seramik yüzeyin üzerine su döIrülerek suyun yönünün kontrolü

yapılacak. Su hela taıafına akmazsa, tüm zeminin seramiği yeniden kırdırılacak , yeniden

izolasyon sürdürülecek ve yeniden seramik döşetilecek.

Ç (Y.26.005/403) Ttirn mahallerin zemini, 4Ocmx4Ocm renkli seramik ile döşenecek.

7- (Y.26.006l405) Tüm duvarlar tavana kadar 25cmx4Ocm renkli seramik ile kaplanacak.

8- 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.
ll- (Y.25.003/03) Wc'nin tavanları önce sıva tamiri yapılacak. Sonra boyanacak.

12- (l8.198/284" 04.773lA0l, 04.773lA08, M.773/A|0, Y.23.24l\ Wc' deki tüm PVC kapılan
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 uygıın imal edilecek.

13- Zemin şapı atılmadan önce, kontrol elamanlarınca mahallinde sızdırmazlık kontrolü yapılacak.

Kontrol elemanlarının onayından sonra şap atılacak ve seramikler örülmeye başlanacak.

14- Seramik çeşitleri kontrol elemanlarına gösterilecek, en az üç çeşit seramik getirilecek. Kontrol
elemanlarının onayından sonra örülmeye başlanacak.

15- (l8.198/284, 04.773lA0l, 04.773lA08, 04.773/Al0, Y.23.24l) Wc 'nin giriş kapısının
kanatları ve kasaları Pvc kapı olarak yenilenecek. Kanatlar en az üç menteşli olacak.

1G Giriş kapısının yapımı sırasında oluşacak sıva ve boya tamirleri yapılacak.

l7- İnşatın kınmı, yalıtımı ve seramik örülmesi aşamalan resimlenerek kontrol mühendisine
verilecek-

wC . LERİNDE



GENEL ŞARTLAR
l. İsteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup
Pursantaj tablosu sadece Meme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun
ya da olmasın, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına

uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan

hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.

2. İş Kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taşımalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir

bedel ödenmeyecektir.

3. İş sonunda çalışılan mekinların temizliği bedelsiz yapılacaktır.

4. Yapı|acak işler işin pğesine teknik şartnamesine ve mahal listesine uygun yapılacaktır.

Yapılacak tiim iş kalemleri Pozlara" bayındırhkça açıklanan poz tanlmlarını, mahal listesinde

yapılan iş tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır- Mahal

listesinde pozlara karşılık gelen tanımlar genişletilmiş olup açıklama dihilindeki tüm işler

ilave bir bedel istemeden yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına uygun şekilde
gerçekleştiri[ecektir.

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

ıııl R7,If
|vı lr] ol Iekniken
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCAT|ONAL PRODUCT
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ARAKLİ MEmrcl AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ
PANSıYON BiNASl

3. kat erkek öğrenci ve kız öğrenci wc

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCAT|ONAL PRODUCT
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ARAKLİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU L|SESİ
PANSİYON BİNAS|

1. ve 2. kat erkek öğrenci ve kız öğrenci wc

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT

70,|ik PVC
K2 801210
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT

el lall 1
I

knike,ı

!
ıo
c,Co
mo
@

z
c
-{oo
m
ınX
moC
c)

-{
oz
r
!
ıo9Co
-.|

Es
yuksek Mimar

OO
aL§
-o=cob*.,* :<

O(oO
(f)

30 ,168

K1 80/210
ğ)O

o

o
K,l80/210
70lik PVc

K1 80/210 8
9

O

150o

o

wc

K1 80/210 ;
70lik PVc

bin h=230 cm

h=295 cm

J-cnooud,lvNolJ-Vcno3 ys3oolnv Nv As o33nooud

ARAKLI MEHMET AKIF ERSoY ANADoLU LiSESi
PANS|YoN BINASl

zemin kat erkek öğrenci ve kız öğrenci wc
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