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Sayfa: 1

Birim Mikta.l Pursantaj
o/.

Poz No lmaIafun cinsiNo

2

04.7ulAo2A

152-1106

'l6 kg/ms yoğunluğunda, 8 cm kallnllğlnda cam yünü (inorganik
menşeli) ,l yüzü bindirme payıl alüminyum folyo kapll
(180.000 kcal/h) 210 kw, slcak su Ürelici, Çelik Malzemeden
(Kaynakll) Kalorifer Kazanlarl (3 almosfer konstrüksiyon baslnclnda)
Demontaj, (,l80.000 kcal/h) 2,10 kW, slcak su Üreıjci, Çelik
lvlalzemeden (Kaynakll) Kalorifer Kazanlan (3 atmosfer konstrüksiyon
baslncında)
20 g mm (3l4"), DoLDURMA VE BoŞALTMA MUsLUĞu (ıs agı,e
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Adet3 152-1106/D[ıntj
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161_100

162-201

163-,100

17}306

173-308

201-106

201-107

201J 09

201-111

2o7-so2]Molj

210-7o?

216-307/DMntj

uygun)

o=100 mm ,l20'c bölüntülü. TERMoMETRE

Adet

Adet

o=10o mm 2.22 Almosfer (25 mss)'na kadar, H|DRoMETRE Crs€l7), Adet

Ağlz çapl 50 o mm, Kollektör ağ|zllklan

Ağız çapl 80 o mm, Kollektör ağlzllklafl

Dikişli siyah boru 1"

Dikişli siyah boru (1 1/4")

Dikişli siyah boru 2"

Dikişli siyah boru (3")

Montaj. 50 o mm, sürgülü vana: Pik döküm, 
'lanşll, 

Ts EN ,l'l71'e

uygun
50 o mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli
contaIt, üç parçall, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (Ts 3148)
Demontaj, Debisi m3/h: 4,,1_8 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa: 3,1501-
45000, Sirkülasyon pompasl, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1,450
devir/dakika'ya kadar
Debi m3/h (12-20) baslnç mss (5#10), Değişken Devirli (Frekans
KonVertörlü) sirkülasyon Pompasl: lslak rotorlu düz boruya takllabilen
sirkülasyon pompalarl
50 o mm Vidall veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve klzgln su
için, göVdesi pik döküm 0=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç Adet
süzgeci pasIanmaz çelik, vidall Veya flq!şll
Boru Dış Çapl (1") 33 o mm--_cam Yünü El Kallnllğl:25 mm, cam
yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltımı (tS EN m
14303)
Boru Dlş Çapl (1 1l4"') 42o mm---cam Yünü Et Kallnllğl: 25 mm,
cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kaph Prefabrik Boru Yalltıml Crs m
EN 14303)

Adet

Adet

im
lm

m

m

Adet

Adet

Adet

Adet216_908

2?1-206

230-1215

230-122o

230-1231

23a-1244

231-101

231-102

Y.16,050/13

Boru Dlş Çapı (2") 60 o mm---cam Yünü Et Kallnhğl: 30 mm, cam
yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalllımı (IS EN m
14303)
(3") 89 o mm 30 mm, cam yünü Esasl| Alüminyum Folyo Kapll
Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)
15 o mm#so o mm (1l2"-2"' a.ag (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen
boyayla
50 @ mm#1Oo o mm (2"-4") arasl (4") dahil, Boru boyanması, sülyen i .boyayla
Beton santralinde üretilen Veya satln alınan ve belon pompaslyla
basllan, c 16/20 bastnç dayanlm slnıflnda, gri renkte, normal hazlr mJ
beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yap||masl ve
yerİne İıonulması (su depoları ve benzeri) k9

Demir yüzeylere korozyona karşü iki kat boya yapllmasl m'

Y.23.167

Y,25.00zo1
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İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat sayfa: 2
s.
No

zafer çoBANoĞLU
Makine Mühendisi

iı,ıcrı_ıyEı

Toplam: 100,0000 -

Poz No imalatln cinsi 8irim Mİktarl Pursanta.i
(^l

Ma

oska/012



s Birim Miktarl

Sayfa:1
Tursantaj
| (%)

Poz NoNo

1 04.734lAo2A

Teknik TarifiI in

3

4 :161-100

'l6 kg/m3 yoğunluğunda, 8 cm kalünllğlnda cam yünü (inorganik
menşeli) 1 yüzü bindirme Pay ll alümin y!!m !o!yo kapli

organik menşelicam yünü (TS 901-2, Ts EN 13,162+A1) Şi|te: Teknik Ve yaplda ls| Ve ses yaİtımında kullan,lan
yüklenemeyen 1.dinamik se.tljkte lsl iıetkenlik hesap değeri<=0.040WmK 16 Kg/m3 yoğ unIuğunda

2 :152-1106 (180.000 kcal/h) 210 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden
Adet

Teknik Tarif]
:(Kaylaklı)

olçü:Adet, biri
kalorifer kazanları

(kca|/h) kw, ahzarat: % 80)
3 atmosfer konstrüks Iyo aslnclnda)

mI
497, Ts EN 12953-1,Ts 377-3 EN 12953-3,Ts EN 303-5 standardlannda, üç geçişli, ocak hariç geçişler arasü boru demetıi,

istenen konstrüksiyon baslnclna göae teamodinamik Ve mukavemet hesaplarl yapılmlş,,yukarıda bahsi geçen standartlaıa göre
kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapılan kapasite Ve ısll verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve lsll Veim
değe.leri TsE'lerdeki minimum değerlerden düşük oİmayacak Ve bu değ erlerden düşük verimli kazanlar kullanllmayacaktlr. Aı!nan
bu son
Notlar:

uçlar projelerane yazllarak belgelendirilecekti.

9 201_106 Dikişli siyah boru 1"
Teknlk Ta.fl 3o5/2o11lAB Yapl Malzeme

lAdet l i

gösterir ib.esive ayrlca su seviyesini gösterir
temini ve verine montajl

]------- ------------T-----
m

m

onetmiıigıne ve s7ızsiAı aiiinçıi eı<ipnijniji Vo";tmaıiğil irgr", öğ üigöırk

1- 97/23lEc Baslnçll Ekipmanlar Yönetmeliğande, el ile ka! yakltla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük Ps x V değeİi olan,
110 " c'dan daha fazla olmayan slcakhkta slcak sU üretmesi planlanan donanlmlann, bu Yönetrneliğin ekjnde yer alan iEr_,ı;
madde 2.10, madde 2,1 1, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)' de belirtiıen temel gereklere; 'lslnmadan Kaynaklanan Hava
Kirli]iğinin Kontrolü Yönetmenliği' ile "sanayi KaynaklI Hava Kirliliğinin Kontro|ü Yönelrnenliği"ne uygun olacaktli.
2- Kazanln imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montaİ ve çaI|ş|r halde teslimi
3- lmaıat kontrolü idaresince yap.larak belgelendirilecektir-

' 4- Kazan 'zgalag ue ateş tuğlasl örülmesi (şamot yapllmasl) fiyata dahildır.
5- Ara kapasitelere ait değerler enterpoİasyonla bulunacaktlİ

Demontaj, (180.000 kcayh) 210 kW, sıcak su Üretici, Çelik
152-1 106/Dlr4ntj Malzemeden (KaynakID Kalorifer Kazanlafl (3 atmosfer konstrüksiyon Adel

baslnclnda)
Teknik TarifiI Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanlimiiidır
Tekrar montajı yapllacak o|an malzemelerin zara. görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajl yapllan malzemelerden tekrar kullanllamayacak olanlar ldarenin göstereceğjyere tasnifedilerek tutanakla idare
yetkjliIerine teslim edilecektir.

20 o mm (3l4"), DoLDURMA VE Bo§ALTMA N4USLUĞU (Ts 481'e Adetuygun)
Teknik Ta.ifi: Pirinçten rakorlu musluğu horıuma bağlama rakoru
istenen yerlere montajl, rakorun hortuma vjdall kelepçe ile s|klca

162-201

Teknik
montajl

163_100

Teknik Ta.ifi: Belirtilen çapıarda; skalasl kolay okunabilir büyük bölüntülü sU baslnclnl
ayarlanabilir klrmlzl ibresi bulunan 3 ağlzll musluğu i|e komple hidrom9!Lq!i!! !şy9r!!]e
173-306 Ağ|z ça 50g mm, Kollektör ağlzllklarl

ç€likten karo kesitli açlİp kapama anahtarl ile işyerinde temini,
Q!ğ !q!ıı!a§ !.(T€, y,e_ lryç ııd]r! q91g9]r o]e9aitJ)

100 mm 120 "c bölüntolü, TERMoMETRE
Tarifi: Belaftilen çaplarda, derece bölüntülü madeni te.mometrenin komple olarak işyerinde temini ve projesine uygun yere

o=10o mm 2.22 Almosfer (25 mss)'na kadar, HİDRoMETRE CrS_617)6

7
Teknik Tarifi: B.F,T, 173-100'den izah edildiği şekilde amal edilmiş kollektör borusuna, p.ojesine ve Tse uygun olarak hazlrlanmış
flanşIl ağlzlarln kaynatllmasl, jki kat sülyen ve iki kat yağlİ boya ile asl

Ağlz çapı 80 g mm, Kollektör ağlzllklarü Adet
Teknik Ta.ifi: B F,T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine Ve Tse uygun olarak hazlrlanmlş
flanşll ağlzların kaynatllması, iki kat sülyen Ve ika kat yağıl boya ile boya nmasl

|eri Yönetmeliğine ve 97l23lAT Basnçl Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, cE Uyguntuk
işaretiyle piyasaya arz edilen çelık borula nn, ilgili şartname Ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlanttlaının yapılmasl, işçilik
dahil , sülyen Ve boya bedeli ha riç olma k üzere yelinde teminive yerine montajl.

10 :2o1-1o7 ,Dikişli siyah boru (1 1/4'') m
Teknik Tarif]: 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Y
işaretiyle payasaya arz edilen çelik borularln, itg
dahil, süİyen ve boya bedeıi hariç olmak üzere

11 201_109 Dikişli siyah boru 2"
Teknik Talifi. 305/2o11lAB Yapl Malzemeleli Y

!şye!!qel9!!ı!!ıi..!9 y_elılıg rng!! !_

Teknik Tarafi: 305/2

Makine M

önetmeliğine ve 97/23lAT Baslnçll Ekipman|ar Yönetmeljğine uygun, cE UygunIuk
ilişartname Ve p.ojesine uygun olarak döşenerek, bağlantılannln yapılmasl, işçilik

işaretıyle piyasaya arz edilen çelik borulann, ilgilişartname Ve projesine uygun ola.ak döşenerek, bağlantllan.ıln yapllmas|, işçilik
dahil, sülyen Ve boya bedeli hariç ol4i! llaele işygri!]qq!9D!!iyqr9!!9_!:L9!!?j!.

jşa yle piyasaya
011/AB Yapl Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97i23lAT Baslnçİ Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, cE Uygunluk
ar. edilen çelik borularln, ilgili şartname ve p!oj9şin9 uyg!Jlı 9La!?!! qqş9!9!c!!,_!_a"ğ!aııl!!91!]:!yePlq?§!,jşç]!!!

enol D zafer ÇoBA
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Adet

8 173_308
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rexNix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ORTAH|SAR AYD|NLlKEVLER lMAMHAT|P oRTAoKULU KAZAN DEĞlŞMl iŞ|
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesasat Sayfa:2

Poz No Birim Miktarı Pursanta'
%lNo

dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde teminive yerine montajl

,13

Teknik Tarifi: 97/23lAT Basınçll Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, cE sertifika
kapağl, volanl sfero veya pik döküm, sülgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPoM veya

ll, Ts EN 1171'e uygun, gövdesi,
NBR slzdlrmaz contal|, PN Gr0

14

temini ve ye.ine montajl.
Demont4, Debisi m]/h:4,1_8 Basıncım Ss ğ51-5,oo) Pa: 315o1-

15 216-307/DMntj 45000, sirkülasyon pompasl, düz boruya takllan tip, kuru rotorlu 1.450 Adet
deVir/dakika'ya kadar

Teknik Ta.ifi] Demontaj için uygun a.aç Ve gereçler kultanllmalldır
Tekrar montajl yapllacak olan malzemeıerin zarar görmemesi için her türığ özen gösterilmelidir.
Demontajl yapllan maızemelerden tekrar kullanllamayacak olanlar idarenin göstereceğiyere tasnifedilerek tutanakla idare

üz boruya takllabilen Adet '

Adet

2o7-sozMntj 
[il_'i', 

uo ",: *rsuıuranarıt otı

baslnç slnlf|nda ki vananln iş yerinde teminiVe yerine montajl_
5o Q mm, PN 10-16, GöVdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz

21o-7o7 çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya ieİlon tabak yay takviyeli Adet
conlah, üç parçah, f|anşll, KÜRESEL VANLLAR os 314s)

Teknik Tarifii 97/23lAT Basınçh Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun. pirinçlen keaiai ebmanlı, piı< ı<aroonıu çeıiiveyi paiıinmaz
çelikten, vidaIl, wafer, lug Veya flanşl|, geçişe ba. küre ile kumanda edilen, elle açlİp kapama düzenli kü.eselvanalann iş yerinde

yetkililerine teslim edilecekıir.
Debi m3/h (12_20) baslnç mSs (5#10), Değişken

16 216-908 Konve(örlü) sirkülasyon Pompasl: lslak rotorlu d
sirkülasyon pompalarl

Teknik Tarifi] |slak rotorlu düz boruya tak|labalen sırkü|asyon pompala.lnIn Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanllğ|'nın "Bağlmsız ve
ürünlere entegre salmastrasE devir daim pompalan i|e ilgili çevreye duyarlı tasanm tebliği"' ne göre EEl?0,23 enerjiverim
indeksine sahap PN10 baslnç slnlflnda, motoru blokaj, aş|n zorlanma ve lşlnmala€ kafş| kendinden korumall, dahi|iyada harici
frekans konvedörlü, ?trc ve ?p-V kontrol modlanna uygun basma yüksekliği ve anİk güç tüketimi işletim ve anza sanyali bilgiteri
extra bi. ekipman gereKirmeksizin üzerinden görüntüIenebiIen, dahili ekran ile en faz la 0,5 m araıklarla basma yüksekliğinı
aya ama imkanına sahip otomatik .e9ülasyon düzeninde çaılşabilen sistemde kullanllacak, f.ekans konvertödü lslak roto.|u
sarkülasyon pompalaflnln gövde malzemesi asgariTs 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklan metal emdirilmiş kaöon, çarkl
paslanmaz çeljk veya cam elyaf takviyeli poıypropalen, pompa mili Ts EN 1008&3 standa.İna uygun bir malzemeden yapllmlş olup
pompa izolasyon s|nıf| en az lP43, motor koruma sınlfl en az F slnıfl, çaIlşma slcakİğt slcak su sirkülasyon pompala( sınf| TF95'e
göre -1ooc /+120ec arallğında çahşabilen ıslak rotorlu sarkü|asyon pompaslnın iş yerinde teminive çaİşır halde yerine montajl.
NoT:
1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onayll uygulama projesinde be|irtilen noktasal değerler dikkate allnacaktl..
2-Pozlarda beli(ilen aralıklar yaklaşık maıiyete esas pompa çallşma alanlannl belirtmektedir,

50 @ mm Vidall Veya Flanşll, Pis|ik tutucu, PN-'l6,buhar ve klzgln su
17 22,1-206 için, göVdeSi pik döküm 0=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iÇ

süzgeci paslanmaz çelik, vidall Veya flanşlI
Teknik Tarifi: sıVı, buhal ve gaz donanlmlna monte edilecek, aklşkanİn baslnç ve slcakılğlna tabi o|arak gövdesi pirinç, bronz,
sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeÇi pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca söküıüp temizlenebiten, ltanşİ veya
vidall pislik tutucunun iş ye.inde temini ve yerine montajl.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den büyük parçaıan geçirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 pm (0,7 mm)'den büyük parç3lan geçirmeyen,
DN ,|50 ye kadar 1200 pm (,1,2 mm)'den büyük parçalan geçjrmeyecek
şekilde seçilecektİ_

Boru Dlş Çapl ('|") 33 u mm--cam Yünü Et Kallnhğl: 25 mm, cam

19

230-1215 yünü Esasll Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalltlml os EN m
14303)

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapl Malzemele.i Yönetıneliğine Uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacakiır.
Yalltlıacak borunun ko.ozyona ka§l korunmasl amaclyıa sülyen boya ile boyanmasl ardlndan dlş çaplna uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yaplşkanlı bindirme payll alüminyum folyo kapll camyünü prefabrik boru yalltım malzemesi ile yahhlmasl ve
enine ek yederinin kendinden yapışkanll alüminyum folyo bant ile slzdlrmaz bi. şekilde yaplştlfllmasl._Birim fiyata sülyen boya dahil
değtldlr.

Boru Dış Çapl (1 1l4"\ 42 q mm---cam Yünü Et Kallnllğl: 25 mm,
230-1220 cam yünü Esasll Alüminyum Foıyo Kapll Prefabrik Boru Yalltlmı Crs m

EN 14303)
Teknik Tarifi] 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Yönetrneliğine uygüin olarak cE uygunluk işa.eti ile piyasaya arz edilmiş olacaktü..
Yalltllacak boaunun koİozyona ka§l koaunmasl amaclyla sülyen boya ile boyanmasl ardından d|ş çap|na uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yapüşkanll bindirme payll alüminyum folyo kapll camyünü prefabrik boru yaİtım malzemesiile yalıtılmasl ve
enine ek yerlerinin kendinden yaplşkanll alüminyum folyo bant ile slzdlrmaz bir şekilde yaplştlnlmasl.-Birim fiyata sülyen boya dahil
değ

ı
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Sayfa:3
Purşantai

|y,,

20 230-1231

21

24

25

Teknlk Ta.lfl. 305/201 1/AB Yapl Malzemeleri Yönetrneliğine uygun olarak CE uyguniuk işareti ile piyasaya az edilmiş olacaktır.
Yahilacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyarıması ardİnoan dış ğpınİ uygun olarİk seçilmiş,
boyuna kendinden yapüŞkanll bindjrme payll alümanyum folyo kapl| camyünü prefabrik boru yaııtım m;kemiiıile yalftlması ve
enine ek yerle.inin kendinden yaplşkanll alüminyum folyo bant ile slzdlrmaz bir şeki|de yap|;hıhasl._Birim fiyata 3ülyen boya dahil
değildar.

(3") 89 o mm 30 mm, cam ylnü Esaslı Aluminyum Folyo Kapli 
mPrefabrik Boru Yalltlml (rs EN 14303)

Teknlk Ta.ifl. 305/201rlAB Yapl Malzemeleri Yönet neliğine uygun oıarar ce uygunluk işareti iıe piyasaya arz edilmiş otacakt|r.
Yalltllacak bo.unun kolozyona ka§l korunmasl amaclyla sülyen boya ile boyanmasl ardindan dış çapıni uygun olar;k seçilmiş,
boyuna kendinden yapıŞkanll bindirme payh alüminyum folyo kapİ camyünü p.efabrik boru yaıtlm-maızemiii iıe yalltılması ve
enine ek ye.lerinin kendinden yaplşkanİ alüminyum folyo bant ile slzdIrmaz bir şekilde yaplştinlmasl.-Biİim fyata sülyen boya dahil
değiEn.

Beton santralande üretilen Veya satln allnan ve beton pompaslyla
Y.16.050/13 basllan, c 16/20 baslnç dayanlm slnlflnda, gri renkte, normal hazlr m'

beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Teknik Tarifl: Beton üretimine uygun komple beton te§isinde (asgarjoomvsa kapasiteli, dört gözlü iğieg, ounierii ıompresoıu ve
kumanda kabini ile bi.likte balgisayar kontrollü, mın, 50 ton kapasiteli çimenlo silosu bulunan konveyör bant sistemli, gerikazanlm
ünitesi, agrega ve beton deneylerinı yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası
a|e en az bir adet yükleyica, katkı tank| ve katk| tartl bunke.j, nem ölçer ve benzeri her tü.İü ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapılmıŞ beton üretim tesisi) standardlna ve projesine uygun, yıkanm|ş, elenmiş granülometrik kum-Fkılie/veya
klrmataŞ. Çimento, su ve gerektağinde katkl malzemesi ile c 16/20 s|ntflnda üretiİen veya bu niteliklere sahip beton tesisanden satln
aınan hazlr beton haİcınln; beton kalite kontrollerinin yapl|masl, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, dökom yeline
beton pompasl iIe basllmas|, yerleştirilmesi, vibratör ile slklştınlmas|, sulanması, soğuktan, s|caktan ve diğeİ dlş tesirlerden
korunması Ve baklmlnln yapllmasl. gerekli ve yete. saylda deney için numune ahnmasl ve gerekİi deneylerin yapllmasl, için gerekli
heİ türlü iŞÇilak, malzeme ve zayiah. makine araç, gereç ve laboratuar giderle.i, işyerindeki her tairlü yatay ve düşey laştmalar,
yükıeme ve boşaltmala., beton bünyesine giren granülomet.ik kum çakıl veya klrmataşln Ve çimentonun temin idiidiği üretiıdiği
veya sakn ahndlğl yerden taşltlara yüklenmesi, beton tesisine nakl], üaşltlardan boşaltlİmaŞ|, islifi, beton tesisine konulmas|, beton
bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanıarln temini ve amortisman gidgrleri
ale her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderieri ve kan dahil, yerinde dökülmüş ve baslnç dayanlml c 16,/20 olan grirenkte,
normal hazır betonun 1 m{iyatt:
öLÇü
Projedeki boyutlar uzerinden hesaplanlr
NoT:
1) Üretilen veya sahn allnan betonun üfetildiği tesişin, TsE ve meyzuatnln gerektİdiği diğer belgelere sahip olmasl ve bu belgeleri
jmalata baŞlamadan önce idaleye vermesi zorunludu.. lbraz edilen beIgelerin uygun oİduğunun lespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydlyla ancak, bu tesiste üretilen veya satln allnan ve yürürlükteki mevzuatlna göre piyasa az koşullarınI da taşıyan
uygunİıJk belgeli betonun imalatta kullanılmaŞl mümkün olacaktr.
2) Betonun saüın alına.ak temin edilmed haiinde, üzerinde işjn adl da belirtilmiş olan faturalain birer suretinin ödeme belgelerane
eklenmesi zorunludul
3) Beton bünyesine alave olarak konulacak katkl malzemesinin bedeliaynca ödeneceRir.
4) Pompa kullanllmamasl halinde anaıizden pompa bedelidüşülür.

Y )11A7 Çeşitli profil demiri Ve sac levhalardan münferit imalat yapllmasl ve
yerine konulmasl (su depolarl ve benzeri) Kg

Teknlk Tarifl Her çeşit prolil demirlerinden. projesine göre tek veya çn tarafll tairireli sac levhalana iapllin; su depolari ve
benzeri imalatln yapllmasl için her türlü malzeme ve zayiat, kaynak ve atölye masraf|aı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
trşlma, boşattma, işçilik, müteahhİ genel 9iderleri ve kaı dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatl:
oLÇU
lmalatln esas€ksaml, kilit, sü.gü kollaı. duvara konacak kenetlerIe birlikte boyanmadan önca tartlllı, atiaşmana kaydedilerek
yerine taklllr. Bütün imaht aynI bedelle ödenir_
NoT:
't) Ancak demırden başka. metalden tezyinat konması, kilat, sorgü ya da kolIardan bazl aksama nikelaj yapllmasl halinde işçilik ve
malzeme gaderleri ayrlca ödenir.

Boru D|ş Çapl (2") 60 @ mm---cam Yünü El Kallnllğl: 30 mm, cam
yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltımı (l-S EN m
14303)

15 o mm#50 q mm (1/2"-2") arasl (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen
boyayla

Makine Mü

Teknlk Tafifi serbest borularln ikikat sülyen boya ile boyanmasl

23 231-102 5o o mm#1oo o mm (2"_4") arasl (4) dahil, Boru boyanmasl, sü|yen
mboyayla

Teknik Tarifi: serbest borulann iki kat sülyen boya i|e boyanmasl

2) r türlü men ve rulman bedelleri ile demirden
tuta ltanzimas

Zafer ÇoBAN
M
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22 231-10,| T---T--

gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzerı malzeme bedelifiyat

"i

ayrlca ödenir,
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26 Y -25-0oz01 Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl

işin Adı : .RTAHı'AR AyD,-.,^'==r[lHTriiiHi§5l'3tri';#i1l DEĞ|şMı ışı
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat sayfa: 4

ü Poz No imalatln cinsi Biİim uittl-P'6b'1
- 

3) lÜaderıa aksamın (menteşe, rl.n
4)Anc€k ida.eler lüzum gördüğü takdİde p.oje boyutlan ozerinden bütün profialerin ve düğüm noktalan levhalaflnln cetveldeka
ağldüklanna nazaran tartl ağırllğını tahkik edebilir. Bu tartl neticesinde; @tvellele nazaran o/o 7 ağlrllk fazlasl da ödeme yapılır, % 7
den fazla ağlrllk dikkate allnmaz. Bu tart| neticesinde bulunan ağlİı|ğln cetveldekinden az o|masihaıiMe yapılan imaEtln idarec€
kabul ediımesi şadlyla tartl esas€İnlr.

m2---LTeknjk Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zlmpara ve tel f|.ça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kal, 0,,l00 kg 2.kat (her kat farkll renkte)
kan dah 1 m'fiyat|:antipas sürülmesi, bu işlerin yapllmasl için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel gide.leri ve

ÖLÇğ
a) Mobirya|arda boyanan yüzey ölçülür.
b) Kapl ve bölmelerde;
1) Tela.o kasaıl olanlarda; sıvadan slvaya ikiyüzü ölçülür.
2) Kasall (pervazstz) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanlan dahil edilir.
3) Kasa Ve pervazll olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir.
4) Bütün ö|Çülerde, garjnti, qklnİ ve cam boşluklan ölçüye katılmaz, Pencere kenannda çlta varsa, ölçü buradan allnlr.
c) camekan ve pencere|erd€;
1) cameken ve pervazll pencereleİde; pervaz dlşlna pervazs|z pencerelerde, slva yüzünden slva yüzüne olmak üzere düşey
düzlemdeki alan| ölçülür. Yalnz bir sath hesaba aİnır, iki sath boyanIr. cam boşluğu çlkanlmaz, denizlik, kasa ve kenartin
mevcul ise aynca ölçüIerek. alana ilave edilir,
2) Çift pencerelerde aynen ölçülü., iki pencere a.asındaki ahşap kasa ayı ölçülü, ve alan ilave edilİ. Her iki pencereniı iki yüzu
boyanl., birer yüzü hesap edili.. cam boşıuğu çıkanlmaz.
d) Parmakllk ve ko.kuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanl öİçülür,Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatl makasl, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yüzıer ölçülür.

noI AL zafer ÇoBA
Makine
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KAtoRlFER oNARıMt işi ıvınxnı- ı-isresi

2- Eski kazan kaidesi yeni kazan için uygun hale getirilerek düzenlenecektir. (y.16.050/13 Poz
no'ya uygun)

3- Eski kazan yerine 180.000kca|/h kapasiteli elle yüklemeli katı yakıtlı çelik kalorifer kazanı
tüm müştemilatı (termometre, hidrometre, termostat, doldurma boşaIma musluğu} ile birlikte
montaj ve tüm tesisat bağlantıları yapılacaktır. (152-1106, 161-100, !62-20t,153-100, 173-

308, 201-106, 20t-t07, zot-ll'., Poz no'ya uygun)

4- Kazan baca arası duman kanalı 2mm siyah saçtan imalat edilerek yerine %10 eğimle montaj
yapılacak, duman kanalı üzerine birer adet 20x25cm gözetleme ve krum alma kapağı

yapılacaktır. Montaj sonrası duman kanalı komple ısıya dayanıklı boya ile boyanacak ve gerekli

sızdırmazlıklar sağlanacaktır. |y.23.L67, y.25.0O2|O1 Poz no'ya uygun)

5- Montaj ve bağlantı gereği yapılan tüm boru imalatları iki kat gri antipas boya ile boyanacak

ve en az 30mm et kalınlık|ı cam yünü üzeri alüminyum folyolu boru izolasyonu ile gerekli ısı

yatıtımı sağlanacaktır. İzolasyonun, dirsek ve ek yerleri imalatlarında gerekli özen

8österilecektir. (230_1215, 23o-t22o, 23o-L23l, 23o-t244, Poz no'ya uygun)

6- Dönüş kollektörü üzerinde (sol tarafa) projede belirtilen şekilde 1adet dn50 tek hızlı

sirkülasyon pompasl ve giriş_çıkış vanaları demontaj yapılarak yerlerine 5/12 frekans
konvertörlü sirkülasyon pompası ve giriş-çıkış vanaları (küresel) montaj yapılacak. (173-306,

207_502/D M ntj, 2Lo-7 07, 216-307/DM ntj, 2t6-908, Poz no'ya uygu n }

7- Kazan dönüş kollektörü üstü dağıtım (kolon} boruları üzerine hat çaplarına uygun (DNSO}

küresel vana ve pislik tutucu monta,il yapllacaktır. (173-306, zot-tog,2lo-7o7,221-2o6, Poz
no'ya uygun)

8- okul çatı araslnda bulunan imbisat deposu kaynakla sökülerek demontaj yapılacak, yerine

2mm siyah saçtan 450lt hacimli açık genleşme deposu imalatı yapılacak, imbisat güvenlik ve

haberci boru bağlantıları yapılacaktır. Taşma borusu akarı pvc ile en yakın gidere bağlanacaktır.

İmbisat deposu 2 kat antipas boya i|e boyanacaktır ve ısı yalıtımı yapılacaktır. (O4.734l AO2A,
y.23.167, y,25.0O2/Ot Poz no'ya uygun)

1- Okul kazan dairesinde bulunan bir adet 180.000kcai/h kapasiteli katı yakıt kalorifer kazanı
ve duman kanalI demontaj edilerek, kazan dairesi dışlnda İdarenin göstereceği alana taşlnarak
okul idaresine teslim edilecektir, (152-1108/DMntj Poz no'ya uygun)

üfr



9- kazan montajı esna5ında sökülen kapı korkuluk, kırılan duvar, baca vs gibi metal, ahşap
doğrama|ar ile beton/betonarme yapı elemanları yeniden onarılarak eski haline getirilecektir.
(y.16.050/13, y,23.t67 Poz no'ya uygun)

1o- onarım sonrası çıkan tüm müştemilat ve hurdalar bir tutanak ile birlikte okul idaresine
teslim ed ilecektir.

Not : yüklenici işin yer Tesliminden iş bitimine kadar çalışma sahasında gerekli tüm iş sağlığı
ve güvenliği önlemlerinin tümünü almakla yükümlüdür. Bu hususta tespit edilecek
eksikliklerden doğacak neticeler yüklenicinin sorumluluğunda olup idare herhangi bir
mesuliyet kabul etmeyecek ve gereklı yaptlrlm veya cezai işlem tesis etme hakkını saklı
tutacaktlr.
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