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(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
işin Adı : çARŞlBAŞl MESLEK| VE TEKNlK EĞlTlM MERKEZ| KALoR|FER oNARlM lŞl
İş Gıubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Poz No Birim Miktar|

sayfa:1
] Puİsantaj
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No

1

2

3

4

04.734lAO2A

152-1112

161_100

162-201

16 kg/m'yoğUnlUğunda,8 cm kallnllğlnda cam yünü (inorganik
menşeli) 1 yüzü bindirme payll alüminyum folyo kapll
Slcak Su Üreticl Çellk Malzemeden (Kaynakll) Kalorifer Kazanlarl: (3
atmosfer konstrüksiyon baslncında), 3 Atü 360.000 kcal/h

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

m2

Adet

Adet

Adet

Adet5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

163-100

173-104

173-307

173-308

201-107

201_108

201-110

2o1-111
'2o1-112

21o-708

210-709

m

Kollektör ağlzllğl (ağlz çapl: 65 mm)

Kollektör ağlzl|ğ| (ağlz çapl: 80 mm)

Dikişli siyah boru (1 1/4")

Dikişli siyah boru 1 112" m

Dikişli siyah borlr2 112"

Dikişli siyah boru (3")

Küresel Vana,göVde pik küresi paslanmaz çelik, flanşll (çap: 65 mm) Adet

Küresel vana, göVde pik küresi paslanmaz çelik, flanşh (çap; 80 mm) Adet

Adet

Adet

m

m

;m

, 100 o mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten Veya teflon tabak yay takviyeli
contaıl, üç parç4ıl, fla!şll, KÜ8EŞEL V4NA1-4R oS 3]4!)
Demontaj, Debisi m3/h: 12,,1-25 Baslnclm ss (3,51-5,00) Pa: 31501-
45000, sirkülasyon pompasl, düz boruya takllan tip, kuru rotorlu 1.450
deVir/dakika'ya kadar
(20 - 28) m3/h, (5 - 10) mss, Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü)
lslak Rotorlu sirkülasyon Pompasl : (Ts EN ,l6297/1-2-3)

65 @ mm Flanşıl, Pislik tutucu, PN-16,buhar Ve klzgln su için, göVdesi
pik döküm 0=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci
paslanmaz çelik, Vidall veya flanşİı
Boru Dlş Çapl (1 1l4") 42 @ mm_---cam Yünü Et Kallnllğl: 25 mm,
cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalıtlml (rs

Adet

Adet

m
EN 14303 )

16 210-710

17 216-313/DMntj

1B 216_910

19 221-207

20 230-1220

21 230-1225

22 230-1237

23 230-1244

24 230-1251

25 231-101

26 231-102

27 231-103

28 301-304

29 MsB.134

30 Y.,l6.050/14

Boru Dl§ Çapı (1 1l2"\ 48 o mm---cam Yünü Et Kallnllğl: 25 mm,
cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltlml CrS
EN ,]430 3
Boru Dlş Çapl (2 1I2") 76 o mm_---cam Yünü Et Kallnllğl: 30 mm,
cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yahtlml os
EN 14303)
(3") 89 o mm 30 mm, cam yünü EsaslİAlüminyum Folyo Kapll
Prefabrik Boru Yal|t|ml (Ts EN 14303)
(4") 114 a mm 30 mm, cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kapll
Prefabrik Boru Yalltlml [ts EN 14303)
Boru boyanması, Sülyen boya iıe 2 kat (çap: 15 mm-50 mm)

Boru boyanmasl, sülyen boya ile 2 kat (çap: 50 mm_100 mm)

Boru boyanmasl, sülyen boya iıe 2 kat (çap: 100 mm-150 mm)

-_]--
m

m

r Hidrofor oibi-Xg

],'

2 konumlu eleklrikli daldlrma termoslatl oKÇY) kontakll 100 'c'ye
kadar bölüntülü
Kaloaifel KazanlNaklt Tankl Kondens Deposu Boyle
Teesisat ıJ]alzemelerinin Kaynakla sökülmesi
Beton sanlralinde üretalen veya satln allnan ve beton pompasıyla

. basllan, c 20/25 baslnç dayantm slnlflnda belon dökü]mesi on
L zafer Ço o

Makine
iNc

ine Mü en sl
N

lsl

imala!n cinsi

---}--__
{

l

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

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

Kollektör borusu (dıkişli, çap: 133/4.00 mm)

mDikişli siyah boru (4")

Adet

Adet

m

Adet

Şenol

m

m

m

-|,_---

oska/o12



TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i eĞiriı,t ı{üoünı_üĞü
iş xnı-enıı-eni punsıııraıı-ını güzoeı-eni1

işin Adı : çARşıBAşı ME.LEKı#l'.tll[TJlil^}',}':lHr1,1i':J;|'El'lo*o*,, ,r,
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

S Poz No ımalat|n cinsiNo
nakli dahIl)

31 Y.23.167 Çeşitla profil dem iri Ve sac levha|ardan münferit imalat yapllmasl Ve
rine konuımasl su rı ve benzeri

32 Y.25.oo2l01 Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl

nol Zafer ÇO
Makine

Sayfa:2
Pursantaj

Toplam: ,100,0000 -

k9

d

Birim Miktarl
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TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i eĞiriı,t ı,tüoünı_üĞü

işi n Ad ı : çARşı BAşı M Es LE Ki J5f*'ff 
^şATr]iliP5.§, 

ffi l3llilR o"o*, r, u,
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat sayfa:1

Po2 No imalatün cinsi Birim ttıiktan Pu6antaj

o4734ıAo2A l.^lg'r:F9:*ğunoi3cmıalınnffi 
l'hl

_ menşeli) 1 yüzü bindirme pay|l alüminyum folyo kapll
Teknlk Tanfı lnorganik menşeli cam yünu (Ts 9or-2. Ts Eiı ıgıozjıı) §ıte: reknik ve yaplda lst ve ses yahtlmlnda kullanlIanyüklenemeyen ,|.danamik 

sertlikte lsü iletkenlak hesap değe.i<=o,o4ow;( 1 6 X9/m3 yogunıugunoa

152_1112 Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer kazan|İn: tğ ^- .
atmosfer konstrüksiyon baslnc|nda), 3 Atü, 360,000 kcal/h

Teknik Tarfl: Ölçü Adet, bjlimi: (kcal/h) kW, lhzarat % 80)
TS 497, TS EN 12953-1,TS 377-3 EN 12953-3,TS EN 303,5 StandaIdlarında, uç geçişli, ocak hariç geçjşler arasI boru demetli,istenen konstrüksjyon bas|ncına göre termodinamik ve mukavemet tıesapıan yaİıimiş,,yuı<anaa ojĞiğJçeniianJ"rtli" go1e
kapasite ve_veIjm deney rapoluna sahip olacak. yapllan kapaŞite Ve ısıl verim'dineyi'sonucunda bulunin'kapasite ve lsıiverim
değerleri TsE'lerdeki minimum değerlerden dğşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimıi ıazanıar ıuıla'nİımayacalİır. ıınan
bu sonuçla. p.ojelerine yazılarak belgelendirilec€ktir.

2

3

4

5

6

Notlar
1- 97/23/Ec BaslnÇll Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katl yakltla bes|enen ve 50 bar x litreden daha büyük Ps x V değera olan,
110 o c' dan daha fazla olmayan slcaklİkta sıcak su üretmesi planlanan donanlmlarln, bu Yönetmeliğin eiinde 

'er 

aıin iex_ı1madde 2.10. madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) Ve madde 5 (ç)' de belidilen temel gerettere; "|slimadan Kjynatıinjn xava
Klrliliğinin Kontrolü Yönetmenliği" ile "sanayiKaynakİ Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönefienİiği"ne uygun olacaktıi.
2- Kazanln |mali, işyerıne nakli, temel kaidesi üzerine montajl ve çallşır halde teslimi
3- lmalat kont.olu ldaresince yaplla.ak belgelendinlecektir,
4_ Kazan lzgalasl ve ateş tuğlasl örülmesi (şamol yapllması) 

'iyata 
dahiıdİ.

5- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacakhr.
161-100 Doldurma ve boşaltma musluğu (çap: 20 mm (3/4'') Adet
Tekn|k Talifi PinnÇlen rakor|u musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açıllp kapama anahlan ile işyerinde temini.
istenen yerlere montajı, .akorun hortiJma vidall kelepçe ile slklca bağlanmasl.(Ts.,ye uy!unlui telgeli o]acaktlr.)'16?-201 Termometre (madeni) çap: 1oo mm, 12o c bölüntülü Adet
Teknik Tarifi Belirtilen Çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termo metrenin komple olarii işyirinde tamini ve istenilen yere
montaJl

163-100 Hidrometre (çap: 1oo mm,25 mss'na kadar) Adet
Teknlk Tanfl. Bellrtllen çaplarda: skalasl kolay okunabilir büyük bölüntülü su baslnclnl gösterir ibresi ve aynca su seviyeslnl gostenr
ayarlanabilir klrmlzl ibresi bulunan 3 ağlzll musluğu ale kompıe hidrometrenin işyerine iemini ve yerine m6ntajı. '
173-104 Kollektör borusu (dikişli, çap: 133/4.oo mm) m
Teknlk Tarifi Gerekli uzunlukta dıkiŞli borunun iki ucunun kullanllan boru et kallnllğlnda bombeli sacla kaynatllarak kapatılmasl,
yapllacak ağlz,Çaplanndan daha küçük eliptik delikler aç|larak ve bu delikler s|cak-olarak dlşa doğru şişirilmek srretiyieisna
uygun ÖlÇüde flanŞll bulunan borulafln kaynatllmaslna uygun gelecek şekilde düzgün ağ|zİ 

'kolleitöİd;yapülması, 
minometre,

hjdlomet.e, temometle, boŞaltma musıuğu gabi gereçle. için manşon kaynatltmasi kazal, ouvar ve oenieli yeiie," .onte eaımesi
beher kollektor ağzl iÇin 50 cm.den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bede|i öd;nir.
173_307 Kollektör ağlzılğl (ağlz çapl: 65 mm) Adet
Teknik Tal i B.F.T 173-'| oo'den zah edildiğl şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazıllanmlş
flanşh ağlzlarln kaynat.lmaŞl, iki kat sülyen ve iki kat yağl| boya iĞ boyanmasl.
173-308 Kollektör ağlzhğl (ağlz çapl: 80 mm) Adet
Teknik Tarifi] B.F.T. 173-1OO'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör boıusuna, projesine ve Tse uygun olarak haz|rlanm|ş
flanşİ ağ12lafln kaynatlhasl, iki kat sülyen ve iki kat yağll boya ile boyanmasl.
201-107 Dikişli siyah boru (1 1/4'') m
Teknlk Tarfi 305/2011/AB Yapİ Malzemeleri Yönetmeliğane Ve 97/23lAT Bas|nçıı eıipmanıai Yonetrneıiğine uygun, cE Uygunluk
iŞaletiyle pıyasaya az edilen Çelik borularln ilgjli şartname ve projesine uygun o|arak döşenerek, bağıanilarınl;-yapılmisı, işçıılt
dahll, sülyen Ve boya bedeli hariçolmak üzere işyerinde teminiveyerine montajı.
201-108 Dakişli siyah boru .1 1/2'' m
Teknik Tali'i 305/2011/AB Yapl Malzemelen Yönetmeliğine ve 97/23lAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun. cE UygunlukjŞa.etiyle piyasaya az edilen Çelık borulafln, ilgjli şartna;e ve projesine uygun ojarak döşenerek, bağlantilannıi]apılması, işçiıiı
dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere aşyerinde teminive yerine iı-ontajı.
201_110 Dikişli siyah boru 2 ltz''
Tekn'k Talifi 305/2011/AB Yapl Malzemeleli Yönetmeliğine ve 97/23/AT Baslnçll Ekipmanlar Yönetrneliğine uygun, cE UyguntukjŞaretiyle piyasaya az edilen Çelik borulalln, ilgili şartname ve projesine uygun oiarak döşenerek, bağlaniiıarınıi]aiııması, ışçııiı
dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işye.inde temini v9yerine ıiıı-ontajı.

12 201-111 Dikişli siyah boru (3")
Teknlk Tanfl 3o5/2o11lAB Yapl Malzemeleri Yönetİneliğine ve 97/23/AT Baslnçll Ekl
aşaretiyle piyasaya az edilen çelik bo.ularün, ilgili şa.tname ve poesine uygun olarak
dahil, sülyen ve boya bedeli haİiç olmak üzere işyerinde teminiveyerine montajı,

7
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o
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m

pmanıaivoıietrneııqine uygun, cE Uygunluk
döşenerek, bağlantIlannln yapllmasl, işçilik
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201-112

lmalatln cinsi Birim Miktarl
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l%l
Dikişli siyah boru (4") m

14

15

16

17

20

Teknik Tanfl 305/20r'llAB Yapl Malzemelen Yönetmeliğine ve 97/23/AT Baslnçll Ekipmanlar Yönetİne|iğine uygun, cE Uygunluk
iŞaretiyle piyasaya az edilen Çelak borulalln, ilgili şartname ve projesine uygun oiarak böşenerek, bağlantilaınıilapııması, işçiıit
dahil, sülyen Ve boya bedeıi hariç olmak üzere işyeİinde temini veyerine moığı.
21o-7o8 Küresel vana. gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşll (çap; 65 mm) eo"t
Teknlk Tarfı: 97/23/AT BaslnÇll Eklpmanlar Yonet neliğıne Uygun, su, hava ve buhar iesisatlnda pirinçlen kesicj elemanit, pik
karbonlu Çelik veya paslanmaz çelakten, vidall veya flanşll, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle aç;İp kapama düzenti küresel
Vanaıarln işyerinde temini ve yerine montajl.
Not:Ts 3148 föy2 de belartilen l0 boyutlarının İlsa ölçüleri kullanıldlğında birim Jiyatlar ?35 eksaljlerek ödene€ektir_
210-709 Küresel Vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, llanşh (çap: 80 mm) Adet
Teknlk Talifi: 9il23VAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetmelüine uygun, su, hava ve b;har tesisahnda p|rinçlen kesici elemaniı, pık
karbonlu Çelak veya pasıanmaz çelikten, Vjdall veya flanşll, geçişe bir küre İle kumanda edilen, elle aç;İp kapama düzenli küreŞel
vanalann işyerinde teminive yerine montajt.
Not:Ts 3148 föy2 de belirtiıen l0 boyutlarlnln klsa ölçüleri kullanlldlğlnda birim fiyatla. ?35 eksiltilerek ödenecektir,

100 o mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
210-710 çeliklen. tam geçişli, paslanmaz çeliklen veya teflon tabak yay takviyeli Adet

contall, üç parçall, flanşlı, KUREsEL VANALAR oS 3148)
Teknik Tarifl: 97/23lAT BasınÇlı Ekipmanlar Yönetıneliğine uygun, parinçten kesici eİemanlı, pik kaöontu ç-lik veya paslinmaz
Çelakten, Vidah, wafer, lug veya flanşll. geçişe bir küre ale kumanda edilen, elle açlllp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde
leminlve yenne montaJl

Demontaj, Debisi m3/h; 12,1-25 Baslnclm Ss (3,51-5,00) Pa: 315o1-
216-313/DMntj 45000, sirkülasyon pompasl, düz boruya takllan tip, kuru rotorlu 1.45o Adet

devir/dakika'ya kadar
Teknlk Tarifi Demonta, çln uygun araç ve gereçler kullanllmaİdlr
Tekrar montajl yapllacak olan malzemeıerin za.ar görmemesa açan her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajü yapülan malzemele.den tekrar kullanllamayacak olanlaa ldarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

216_qln Qo - 28) m3lh, (5 - 10) mss, Değişken Devir|i (Frekans Konvertörlü) 
^,^^ıslak Rotor|u sirkülasyon Pompası :Cl's EN 16297/1-2-3

Teknik Talfl lslak .otorlu düz boruya takilab|len sirkülasy;n pompalannln Bilim,Öanayive Teknoloji Bakanllğİnln "Bağlmslz ve
ürünlere entegre salmastraslz devir daim pompaları ile ilgili çev.eye duyarll tasanm tebljği"' ne gori esı.=o,zı enerji verim
indeksine sahip PN10 baslnç sln|flnda, motoru blokaj , aşlı zorlanma ve lslnmalara ka§ı kendinden korumall, frekans konvertörlü
?p-c ve ?p-V kontrol modlarlna uygun basma yüksekliği ve anllk güç tüketimi işletim ve ;nza sinyali bilgileri extra bir ekipman
gefektirmeksizin üzerinden görüntüIenebilen, dahi|iekran ile en fazla 0,5 m aral|klarla basma yükŞekliğ]ni ayarlama imkanına sahip
olomatik regüıasyon düzeninde çallşabilen sistemde kullan|lacak frekans invertörlü üslak rotorlu sarkülasyon pompalarlnln göVde
malzemesi asgari Ts 552 EN1561/ENGJL200 (GG20), yataklan metalemdirilmiş kaöon, çarkl paslanmaz çelik veya cam elyaf
takvjyeli polypropilen. pompa mala Ts EN 10088-3 standartlna uygun birmalzemeden yapllmlş oıup pompa izolasyon Şlnlfl en az
lP43 motor koruma sünlfl en az F sınıfı, çalışma slcakllğl §lcaksu sirkülasyon pompalan s|nlf|TF95'e göre _1o"C l +12goç
araığlnda çallşabilen lslak rotorlu sirkülasyon pompas|nln işyerinde teminive çallşlr halde yerine montajl. NoT: 1-Pompa
seçimlerinde ve tedarakinde onayll uyguıama projesinde belidilen noktasal değerleİ dikkate alInacaktlr,2-Pozİarda belirtilen
arallklar yaklaşlk maıiyete esas pompa çallşma alanlannl belitmektedir.

65 o mm Flanşl|, Pislik tutucu, PN-16,buhar Ve klzgın su ffi, govdesi
221-207 pik döküm 0=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci Adeı

paslanmaz çelik, vidall Veya fanşll
TeknlkTanf| slvl, buhar ve gaz donanlmlna monte edilecek aklşkanın baslnç ve slcakllğlna tabi ola.ak gövdesi pirinç, bronz,
sfe.o. dökme demir veya çeıikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolarca sök0lüp te;izlenebilen, iıanşlı veya
Vidalü pislik tutucunun iş yerinde temini Ve yerine montajl.
Not: Faltre hassasiyeti;
oN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)den büyük pa.çalan geçirmeyen,
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 geçirmeyecek
şekilde seçilecektir,

Boru Dlş Çapl (1 1l4") 42g mm_--cam Yünü Et Kahnllğl: 25 mm,230-1220 cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapıl Prefabrik Boru Yalltlml os m
EN 14303)

21 230-1225 D|ş Çapt (1 112) 48a mm__-cam Yono Et Kalıniıti 25 mm,

nol D L zafer ÇoBA
Makine

Teknik Tarif]: 305/201llAB Yap| Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak cE uygunluk işareti iıe pıyasayi aEeoıımi§ olacakt,r.
Yahhlacak borunun korozyona ka§l korunmasl amaclyla sülyen boya ile boyanmasl ardlndan dış çaplna uygun olarak seçiımiş.
boyuna kendinden yapışkanİ bindirme payh alüminyum folyo kapİ camyünü prefabrik boru ya|İ|m malzemesi ile yalltılmaa| ve
enine ek yer|erinin kendinden yap,şkanİ ali]minyum fo|yo bant ile sızdlrmaz bir şekilde yaplştlnlmasl.-Birim fiyata sülyen boya dahil
değildİ.
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Poz No imalabn cinsi Birim Miktar|

sayfa:3
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l%|
cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kaplı P.efabrik Boru Yalıtıml (rs
EN 14303)

Teknik Tarifi: 3o5/2o1'!/AB YapI Malzemeleri Yönet neliğine uygun o]ariı< cE-uy$,n|ui 6areti ile piy;sara az edilmiş olacaktır.
Yalltllacak borunun koıozyona ka§! korunması amaclyla süİyen boya ile boyanmasl ardlndan dlş çaplna uygun oIarak seçilmiş,
boyuna kendinden yaplşkanlü bindirme payll alüminyum folyo kapll camyünü prefab.ik boru yalltm malzemesi ile yallİlmast ve
enine ek yerlerinin kendinden yaplşkanll alüminyum fo]yo bant ile slzdırmaz bir şekilde yaplştınlmasl.-Ba.im 

'iyata 
sülyen boya dahil

değildi.

Boru Dlş Çapl (2 1ü2\ 76 o mm----_cam Yünü Et Kallnllğl: 30 mm,
230-1237 cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltlml CrS m

EN 14303)
Teknik Tanfl: 305/2011/AB Yapl Malzemeleli Yönetrneliğine uygun oıaraı< cE uygurıluı işareti ile piyasaya az edilmiş olacakhr.
Yalltılacak borunun korozyona ka§| korunmasl amaclyla sğlyen boya iIe boyanmast ardlndan d,ş ç3p|na uygun ola.;k seçilmiş,
boyı]na kendinden yaplşkanll bindirme payll alüminyum folyo kapll camyünü prefabrik boru yal(lm malzemesi ile yalltltmasl ve
enine ek yerlerinin kendinden yaplşkanıl alüminyum folyo bant ile slzdIrmaz bir şekilde yaptşt|nlmasl--Birim fiyata sülyen boya dahil
değildl..

23 230-1244 (3") 89 o mm 30 mm, cam yünü EsasllAlüminyum Folyo Kapll
Prefabrik Boru Yalltlml (Ts EN 14303)

Teknik Tarifi] 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya a.z edilmiş olacaktlr
Yaİtllacak borunUn korozyona ka.şl korunmas| amaçlyla sülyen boya ile boyanma§l ardından dlş çaplna uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yaplşkanll bindirme payıı aıüminyum fo|yo kapll camyünü prefabrik boru yalt|m malzemesi i|e yal|tllmas| ve
enine ek yerleranin kendinden yaplşkanll alüminyum folyo bant ile slzdlrmaz bar şekilde yaplşİnlmasl,-Bi.im fiyata sulyen boya dahil
değildir,

m

24

Teknik Tarifi: Serbest borularln iki kat sülyen boya ile boyanmast

27 231-103 Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 100 mm-150 mm)

29

230_1251 (4").1,14 @_mm 30 mm, Cam yünü esaslı Aİİhinyum Foİİo kaplı 
mPrefabrik Boru Yalltlml os EN 14303)

Teknik Ta.ifi] 305/2011/AB Yap| Maızemelera Yönetmeliğine uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya aQ edilm

T
-liş olacaktl..

Yahtılacak borunun korozyona karşl korunmasl amaclyla sülyen boya ile boyanması ardIndan dış çapına uygun o|arak seçilmiş,
boyuna kendinden yapışkanİ bindirme payll alüminyum folyo kapİ camyünü prefabrik bo.u yalltlm malzemesi ile yalt|lmasI Ve
enıne ek yerlerinin kendinden yaplşkanh alüminyum folyo bant ile sızdlfmaz bir şekilde yap|ştl(lmas|._Birim fiyata sülyen boya dahil
değildı..

25 231-101 Boru boyanmasl, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) m

Teknik Tarifi] Serbest borularln iki kat sülyen boya ile boyanmasl

26 231-102 Boru boyanmasü, sülyen boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) m

Teknik TariflI serbest borularln iki kat Şülyen boya ile boyanmas|

28 3o1_3o4 İjlT'#["ı|u:§'-" 
daldırma termosıaii crxC» ıo"t"r], ıoo;c,ye

Teknik Tarifi: slcak!lk izleyici elemanl kazana, boruya veya §lvı ile dolu her hangi bir oıtama daldlnlabi|en, ç€şitıi bölüntülü, slcakhk
ayar düğmeli, ayarlanan slvı s|cakl|k değerinde bünyesinde bulunan kontağl açan Veya kapatan, fark arallğl ayar dirğmeli, iki
konumlu elektrikli daldl.ma temostatlnln işyerinde teminiJerine mo4dı. 9l9!tı,!._b?ğE!ı_!]aru]! yapl|mas] Ye !şLeJ halde teşlimi

KaloriferKazanl^/akltTankıKonoensDaposuBo'ı'ü?r;Ğg,ibi'_MŞğ lJ4 
Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökül;esi

m

Adet

Teknik Tarifi: Bina giriş kotu alanIndaki (bodrum kat) kazan dairelerinde buluna kalorifer kazanl, yaklt tank|, boyler, su taslİye cihazl
gibi parçalanmadan d|şaı qkartllması mümkün olmayan tesisat malzemeleİinin kaynakla parçalanarak dlşan çıkartllmas| içjn;
işçilik, her türlü malzeme ve zayaatl, alet ve edavat giderleri, iş yerindeki yğkleme, yatay ve düşey taş|malar, boşaltna, sökülen
malzemenan istifi. müteahhit karl ve
genel9iderler dahil 1 Kg fiyatüdlr- Teshin me*ezi ve servis binasl benzeri zemin kat koiunda bulunan ve tesisat malzemelerinin
parçalanmadan qkartllabileceğa binalarda bu poz uygulanmaz. sökümden çlkan malzeme ldareye aittir.
ÖLÇU sokulen tesisat malzemesi ağlrllğl lartllarak tutanağı geçirllir.

Beton santralinde üretilen veya sattn allnan ve beton pompaslyla
30 Y.16.050/14 basılan, c 20125 basınç dayanlm slnlflnda beton dökülmesı (belon m'

nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari6omgsa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabjni ile birıikte biıgisayar konkollü, min, 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemlj, ge.ikazanım
ünitesi, agtega ve beton deneylerini yapabjlecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeterj kadar transmikser ve mobil beton pompas|
jle en az bir adet yükleyici, katkl tankl ve katkı tartl bunkeri, nem ölçer Ve benzeri heİ tüdü ekjp ve ekipmana sahip periyodik
kalabrasyonu yapılmlş beton üretim tesisi) standardlna ve projesine uygun, ylkanmlş, elenmiş 9ranülometrik kum_çaklı ve/veya
kırmataş, çımento, su ve gerektiğinde katkl malzemesi ile c 20125 slnlflnda üretilen veya bu niteliklere Şahip beton tesi§inden sahn
allnan hazlr beton halclnln; beton ka]ite kontrolle.inin yapılmasl, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beto pompasl as|, yerleştirilmesa, vjbratör ile slklştınlmasl, s!!a!!!?s!.s9ğg!!an, slcaktan ve ea dlş tesirlerden
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TRABZoN iı_ ı{tı_ı_i rĞiriı,t ı,tüoünlüĞü

işin Adı : çARşıBAşı ME'LEKıJ5f§ff^'#.]iltPf,g: ffiHl|iJR o*o*,, ,r,
İş Grubu: Ana Grup>Mekanak Tesisat

s.
No Poz No imaıatn cinsi Birim Miktarl

Sayfa: 4
Pur§antaj-T

l%l
korunmas| ve bak|mlnln yap|lmas|, gerekli ve yeter saylda deney için numune alınması ve gereili deneylerin yap|lmasl, için geİekli
her türlü işçilik, malzeme ve zayiat!, makine araç, gereç ve labo.atua. 9iderleri, işyerindeki her tüdü yatay ve doşey taş|maıar,
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren gra nülometrik kum çakllveya ktrma|aşln Ve çimentonun temin edildiği, üretildiği
veya satln ahndlğl yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşltlardan boşaltllması, istm, beton tesisine konulmasl, beton
bünyesinde ve sulama için kullanllan suyun tem ini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanlann temini ve amortisman giderleri
ile her tü.lü diğer giderler ve müteahhil g
mJriyatl:
öLÇü:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaptanır.
NoT:

enel gider|eri ve karl dahil, yerinde dökülmüş ve baslnç dayanlml c 2ol25 betonun 1

l) Üretilen veya satln allnan betonun üretildiği tesisin, TsE ve mevzuatlnln gerektiİdiğidiğer belgelere sahjp olmasl ve bu betgeleri
imalata baŞıamadan önce idaleye Vermesi zorunludur, lbraz edalen belgelerin uygun olduğunun taspit ve kullanllmasına müsaade
edilmesi kaydlyla ancak, bu tesiste üretilen veya satln aİnan ve yüriirlükteki me\.zuahna göre piyaŞa az koşullannı da taşlyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılmas| mümkün olacakt|r,
2) Betonun satln allnarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adI da belirtilmiş olan faturalann barer suretinin ödeme belgelerane
eklenmesi zorunludur
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katk| malzemesinin bedeliaynca ödenecektir_
4) Pompa kullanılmamasl halande anaıizden pompa bede]idüşülür.

Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat vaollmasl Ve
yerıne konulması (su depolan ve benzed) l(g

Teknlk Tarifi Her çeşil profil demirlerinden. proleslne gore teı veyi ffi taıaf,ı ta*vlyeıi sac levhalarla yapılin; su depolari ve
benzeri imalatln yap|lmasl için her türl0 malzeme ve zayiatl, kaynak ve atölye masrarlan, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taş|ma. boşaltma, işçiıik. müteahhit genel giderlera ve ken dğhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyat:
öLÇü:
lmalatln esas aksam|, kilit, sürgü kollan, duvara konacak kenetlerIe bi.likte boyanmadan önce tartlllr, ataşmana kaydedite.ek
yerine takıır. Bütün imaIat aynI bedelle ödenİ,
NoT:
'l) Ancak demirden başka, metalden tezyinat konmas|, kilit, sürgü ya da kollardan bazl aksama nikelaj yaplImasl halinde işçilik ve
malzeme giderleri aynca ödenir.
2) Her türlü menteşe ve rulman bedelleli ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedelifiyat
tutanağl tanzimi suretiyle aynca ödenir.
3) Madeni aksamIn (menteşe, rulman, kilit, ispanyoIet vs.) taklımas| ka§üllğl liyata dahibir.
4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdilde proje boyutıan üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktalafl levhalannın cetveldeki
ağlrı.klanna nazaran ta.tı ağlİllğlnl tahkik edebiIir, Bu tartl neticesinde; cetvellere nazalan % 7 ağırllk İazlasl da ödeme yapll|r, o/o 7
den fazla ağlrllk dikkate alınmaz. Bu tartl neticesinde bUlunan ağl.hğın cetveldekinden az olmas| haıinde yapllan imaEtln idarece
kabuledilmesj şartlyla tartl esas allnır.

32 Y.25.oozo1 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapllmasl m,
Teknft Tanfı: Demlr lmalat yuzeylerinin zlmpara ve tel f|rça ile temizlenmesi, o"loo kg ,l.kat. 0,1oo kg 2,kai (her kat farİli renkte)
anlipas sürülmesa, bu işlerin yapllmasl için her türlü malzeme ve zayiatl, işçilik, müteahhit genel 9iderleri ve karl dğhi| 1 m' fiyaİ:
öLÇu
a) Mobilyalarda boyanan yüzey ölçüıür.
b) Kapl ve böımelerde;
1) Telaro kasall olanlarda; s|Vadan sıvaya ikiyüzü ölçülür.
2) Kasall (peNazsE) olanla.da; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yiizün ölçüsüne kasa alanlai dahil edili .

3) Kasa ve pervazİ olan|a.da pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahiı edilir.
4) aütün ölçülerde, girinti. çlk|ntl ve cam boşluklan ölçüye katltmaz. Pen@re kenainda ç(a varsa, ölQij bu.adan allnlr.
c) camekan ve pencerelerde;
1) camekan Ve peNazİ pencerelerdei pervaz dlşına pervazsz penceİelerde, §Na yüzünden sNa yüzüne olmak üze.e d0şey
düzlemdeki alanl öıçulür. Yalnlz bir satlh hesaba al|nlr, ikisahh boyan|r. cam boşluğu çlkanlmaz, denizlik, kasa Ve kenarlar|
mevcut ise ayıca ölçülerek, alana iEve edjlir.
2) Çifr pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere araslndaki ahşap kasa ayn ölçülür ve alan itave edilir. Her iki penc€renin iki yüzü
boyanIr, barer yüzü hesap edilir, cam boşluğu çlkarllmaz,
d) Pa.makl|k ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alan| ölçü|ür.Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatl makasl, kiriş, kurang lez ve benzeri demir imalğtta boyanan vi.]z|er ö lçülür
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ÇARŞlBAŞl MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZ|

KALoRiFER oNARıMı işi ıvıexaı- LisTEsl

1- Okul kazan dairesinde bir adet 300.000kcal/h kapasiteli katı yakıt kalorifer kazanı ve duman
kanall demontaj edilerek, kazan dairesi dışında idarenin göstereceği alana taşınarak okul
idaresine teslim edilecektir. (MSB.134 Poz no'ya göret

2- Mevcut kazan kaide yüzeyi yeni kazan için uygun hale getirilerek düzeltilecektir.
(y.16.050/14, Poz no'ya göre)

3- Demontajı yapılan kazan yerine 360.000kcal/h kapasiteli elle yüklemelei katı yakıtlı duman

borulu çelik kalorifer kazanıtüm müştemilatı (termometre, hidrometre, termostat, doldurma
boşalma musluğu) ile birlikte montaj edilecek ve tüm tesisat bağlantıları yapılacaktır. (152-

LLLZ, t6t-t00, t62-20I, 163-100, 301_304, 20t-L07, 20t-Io8, 21.0-71.0, Poz no'ya göre)

5- Kazan baca arası kazan çıkış kesitine uygun kesitte 2mm siyah saçtan duman kanalı kaynaklı

imalat yapılarak yerine montajı yapılacak. Duman kanalı üzerine birer adet gözetleme ve krum

alma kapağı (20x25cm}yapılacaktır. Montaj sonrası duman kanalı komple ısıya dayanıklı boya

ile boyanacak ve birleşim yerleri ile baca kesişim yerlerinde gerekli sızdırmazlık|ar

sağlanacaktlr. |y.23.167, v.25.oo2lo'-, y.t6.osol14, Poz no'ya göre)

7- Monta.i ve bağlantı gereği yapılan tüm boru imalatları iki kat sülyen boya ile boyanacak ve

en az 30mm et kalınlıklı cam yünü üzeri alüminyum folyolu boru izolasyonu ile gerekli ısı

yalıtımı sağlanacaktır. İzolasyonun, dirsek ve ek yerleri imaIatlarında gerek|i özen

gösterilecektir. |23O-t220,230-|225,23O-t237,23O-t244,230-I25t,23t-|0L,23L-LO2,23L-
103, Poz no'ya göre)

9- Dönüş kollektörü yeniden imalat yapılacak, üzerine projede belirtilen şekilde 2 adet 6/12

frekans kovertörlü sirkülasyon pompası montajı yapılacaktır. Pompa giriş ve çıkışlarına birer

adet DN65 küresel vana ile by pass haüı üzerine DN80 küresel vana konulacaktır. lsı yalıtımı
yapılacaktır. (173-104, l73-3o7,173-308, 201-11o,zot-tL'.,2oL-ll2,2lo-7o8,2lo-7o9,2!6-
313/DMntj, 2r.6-9to, Poz no'ya göre)

10- Sıcak dönüşü (dönüş kollektörü üstü) kolon boruları üzerine birer adet DN 65 kürese| vana

ve birer adet DN65 pislik tutucu montajı yapılacaktır. (201-110, 2l0-7O8,221-207, Poz no'ya
göre)

11- Kazan sıcak su çıkışına (gidiş hattına) DN100 kürese| vana montajı yapılacaktır. |210-7LO,
Poz no'ya göre)

M



12- pompalar kazan sıcaklığına göre devreye girecek çıkacak şekilde termostat kontrollü
olacak ve buna uygun daldırma termostat montajı ve pano bağlantısı yapılacaktır. (3o1-3o4
Poz no'ya göre)

13- okul çatı arasında bulunan imbisat deposu kaynakla sökülerek demontaj yapılacak, yerine
2mm siyah saçtan 900lt hacimli açık genleşme deposu imalatı yapılacak, imbisat güvenlik ve
haberci boru bağlantıları yapılacaktır. Taşma borusu akarı pvc ile en yakın gidere bağlanacaktır.
imbisat deposu 2 kat antipas boya ile boyanacaktır ve ısı yalıtımı yapılacaktır. |o4.7g4l Ao2^,
y.23.I67, y.25.oo2 l o,., 2oL-Io7, 201-108, Poz no'ya göre}

13- Kazan montajı esnasında sökülen kapı korkuluk, kırılan duvar vs gibi metal, ahşap
doğramalar diğer yapı elemanları yeniden onarılarak eski haline getirilecektir.

14- onarım sonrası çlkan tüm müştemilat ve hurdalar bir tutanak ile birl|kte okul idaresine
teslim edilecektir.

Not : Yüklenici işin Yer Tesliminden iş bitimine kadar çalışma sahasında gerekli tüm iş sağlığı
ve güvenliği önlemlerinin tümünü almakla yükümlüdür. Bu hususta tesplt edilecek
eksikliklerden doğacak neticeler yüklenicinin sorumluluğunda olup İdare herhangi bir
mesuliyet kabul etmeyecek ve gerekli yaptırım veya cezai işlem tesis etme hakkını saklı
tutacaktlr.
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çARşIBAşI MEsLEKİ TEKNİK pĞiıivı vıınrnzi KAzAN pnoıısi
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