
TRABZoN iı_ ı,tiı_Li eĞiriıq ı,ıüoünı_üĞü
iş xıı-enıı-eni punsıHıaıı-enı güzoeı-eni1

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)
işin Adı : AKçAABAT sÖĞÜTLÜ 1.o. KALoR|FER oNARlM iŞl
lş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
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16 kg/m' yoğunluğunda, 8 cm kallnhğlnda cam yünü (inorganik
menşeli) 1 yüzü bindirme payll alüminyum folyo kapll
(240.000 kcal/h) 280 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden
(Kaynakll) Kalorifer Kazan]an (3 atmosfer konstrüksiyon basınclnda)
20 o mm (3l4"), DoLDuRMAVE BoŞALTMA MUSLUĞU os481,e
uygun)

Adet

Adet

o=,100 mm 120 'c bölüntülü, TERMoMETRE
o=1o0 mm 2.22 Almosfer (25 mss)'na kadar, HiDRoMETRE os-617)
DeMontaj. 160/500 mm, Dökme dilimli düz satlhll B serisi radyatörler
oS EN 442_1/2/3)

Panel radyatör, ffip 22) 600

15 Q mm (1l2"), Köşe tipi radyatör musluğu Crs 579)

Ağlz çaD| 5o o mm, Kollektör ağlzllklan

Ağız çapl 65 o mm, Kollekttİ ağlzllklan

Ağlz çapl 1oo o mm. Kollektör ağlzhklan

Dikişli siyah boru (1 '1l4")

DikişIi siyah boru 1 12"

Dikişli siyah boru 2"

Dikişli siyah boru 2 1/2"

Dikişli siyah boru (4")

DeMontaj, 50 q mm, PN 10_16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu
paslanmaz çeliklen, tam geçişli, paslanmaz çelikten Veya teffon tabak
yay takviyeli contall, üç parçall, f!anşıl, KÜREsEL VANALAR (rs
3148)
Montaj, 50 o mm, PN 10-,16, GöVdesi pik döküm, küresi dolu
paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak
yay takviyela contalı, üç parçall, flanşll, KÜREsEL VANALAR oS
3148)
DeMontaj, 65 o mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu
paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikıen Veya tefon tabak
yay takviyeli contal!, üç parçalı, ffanşh, KÜRESEL VANALAR os
3148)
Montaj,65 @ mm, PN 10_16, GöVdesi pik döküm, küresi dolu
paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak
yay takviyeli contall. üç parçall, flanşll. KÜREsEL VANALAR (rs
3148)
DeMontaj, Debisa m3/h: 8,1-12 Baslnclm ss (3,51-5,00) Pa: 3'l501-
45000, sirkülasyon pompasl, düz boruya takllan tip, kuru rotorlu 1.450
devir/dakika'ya kadar
Debi m3/h (9-12) baslnç mss (3#5), Değişken Devirli (Frekans
Konvertörlü) sirkülasyon Pompasl: lslak rotorlu düz boruya takl|abilen
sirkülasyon pompalarI
50 o mm Vidall veya Flanşh, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve klzgln su
için, gövdesi pik döküm 0=65 den büyük çaplar ıatema takviyeli iç
süzgeci paslanmaz çelik, vidall veya f|anşll
65 o mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-'l6,buhar ve k|zg|n su içan, gövdesi
pik döküm 0=65 den büyük çaplar laterna lakvayeli iç süzgeci
paslanmaz çelik, vidall Veya flanşll
Boru Dlş Çapl (1 1l4"') 42o mm---cam Yünü Et Kallnllğl: 25 mm,
cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yahtlml os
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Birim Miktarl Pursantaj
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8oru Dış Çag (1 1l2"') 48 g mm-_-cam Yünü Et Kallnlüğl: 25 mm,
cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltlml230-1225

EN 14303)
Bo ru Dtş Çapl (2") 60 o mm---cam Yünü Et Kallnllğl:30 mm, cam
yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltımı (l-S EN
14303)

(rsm

|,
230-1231

23ü1237

23o-1251

231-101

231-102

MsB.134

Boru Dlş Çapı (2 1l2") 76 o mm_---cam Yünü Et Kallnllğl: 30 mm,
cam yünü Esasll Alüminyum Fulyo Kapll Prefabrik Boru Yahtlml os
EN 14303)

t

m

5o g mm#1oo o mm (2"{") arasl (a") dahil, Boiu boyanması, sülyen -
boyayla
Kalorifer Kazanl/yaklt Tankl Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi
Teesisal Malzemelerinin Kaynakla Sökü|mesi
Beton santralinde üretilen veya satln allnan Ve beton pompaslyla

(4") 1,14 o mm 30 mm, cam yünü Esaslt Alüminyum Foıyo Kaph
prefabrik Boru yalltlml (rS EN 14303)
15 q mm#50
boyayla

a mm ( l2"-2") arasl (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen ]

yerine konulmasl (su depolarl Ve benzeri)
Demir yüzeylere korozyona ka§l iki kat boya yapllmasl
200/250 kg kirecçimento kanşlml kaba ve ince harçla sıva yapılması
(iç cephe slvasl)

Zaier ÇO

m

kg

Y 16.050/13 basllan, c ,16/20 baslnç dayanlm slnlflnda, gri renkte, normal hazlr ml
beton dökülmesi (beton nakıi dahil)
Çeşitli profil demiri Ve sac levhalardan münferit imalat yapllmasl VeY.23.167

Y -25.oozo1
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iş i n Ad ı : A KçAABAT .o. r r. rl =o^İlr"if Eilill'J ]s, 

Ka le m l e ri )

iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesjsat sayfa:1
Pursantaj

ahl
imalatn cinsi

1 04.734lAo2A
'16 kg/m3 yoğunluğunda,8 cm kaltnllğlnda cam yünü (inorganik

m,menşeli) 1 yüzü bindirme payll alümi nyum folyo kapll
Teknik Tarifi] ino rganik menşelicam yünü (TS 901-2, Ts EN 13162+A1) Şi[e: Teknik ve yaplda ısı Ve ses yalıtlmında kUllanIlan
yüklenemeyen 1.djnamik sertlikte lsl iletkenlik hesap değeri<=o,040WmK 16 (g/m3 yoğunluğ unda

2 152-1108
(240.000 kcal/h) 280 kW Sıcak Su Ü rğtici, Çeıik Malzemeden

Adet(Kaynakll) Ka lorifer Kazanlan (3
(kcauh) kW, lhzarat:

atmosfer konstrüksi yon baslncı4d4)
Teknik Tarifi: Ö lçü: Adet, birimi: % 80)
TS 497, TS EN 12953-1,TS 377-3 EN 12953-3,TS EN 303-5 Standa.dla.ında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arasI boru demetli,
istenen konstrüksiyon baslnclna gö.e temodinamik ve mukavemet hesapları yapıimiş,,yuıanda oaniiğiçen standartlara göre
kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapllan kapasite ve lsll verim deneyisonucunda bulunan kapasite ve lsllrerim
değerleri TsE'ıerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerle.den düşük verimıi kazanlar kullanlımayacaktlr. Alınan
bıJ sonuçlar poele.ine yazllarak belgelendiriİecektır.
Notlar:
1- 97/23lEc Baslnçl| Ekipmanlar Yönetrneıiğinde, el ile katl yaküla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük Ps x V değeri olan,
110 o c'dan daha fazla oımayan slcakllkta sıcak su ü.etmesi planlanan donanlmlann, bu Yönetıneliğan ekinde yer aıan (EK_1;
madde 2.10, madde 2,11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)' de beladilen teme| gereklere; 'ls|nmadan Krynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliğa" ile "sanayi Kaynakİ Hava Killiliğinin Kontrolü Yönetİnen|iği"ne uygun olacakt|i,
2- Kazanln imali, aşyerane nakli, temel kaadesi üzerine montajI ve çall§lr halde teslimi
3- lmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendi.alecektir.
4- Kazan lzgarasl Ve ateş tuğlasl örülmesi (şamot yapllmasl) fiyata dahildir.
5- Ara kapasitelere ait değerle. enterpolasyonla bulunacaktlr.

161_1oo 20 ofim (3/4"), DoLDURMA VE BoŞALTMA MUSLUĞU Gs 481,e 
Adet

:
uygun)

Teknik Tarifi, Pirinqen rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açlİp kapama anahtarl ile işyerinde temini,
istenen ye.lere montaj|, rakorun hortuma vidall kelepçe ile slklca bağlanmasl__frs,'ye uygunl!! b9!gel! glegaBlr)
162-201 0=100 mm 120'c bölüntülü. TERMoMETRE Adet
Teknik Tarifl: Belirtilen çaplarda, derece böluntulıj madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve projesine UygıJn yeüe
montaJl.

163-100.q=100mm2.22Almosfer(25mss).nakadar,HlDRoMETREos61149j!-
Teknik Tarif]: Belidilen çaplarda; skalasl kolay okunabilir büyük böIüntülü su baslnclnl gösterif ibresi ve aynca su seviyesini gösterir

3

4

5

ayarlanabilif klrmız| ibresi bulunan 3 ağızll musluğu ile komple hjdrometrenin §y_e.ine teminive yg,rt!e!9!!ajl,

6 165_2o5IDMNTJ. 
&"J:il ırİ?rr,8i 

mm, Dökme dilimli düz sallhll B serisi radyatöder 
m2

Teknlk Tanfi: Ts EN 442-1 'ye uygun olarak ve lso ,| 85'e uygun gridökme demirden cE Uygunluk lşaİetli olarak imaledilmiş,
radyatörlerin su ile temas eden lsütma yüzeylerinin et kaılnlığı 2.5 mm'den az olmayacaktır. Döküm radyatörle. astar boyaİ, dilim
şekljnde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayak|ar veya konsollal üzerinde monte edilecek radyatörün işyerine temini,
projesine göre gruplanmasl ve yerine montajı, (Pıojesine göre dilimlerin gruplandlnlmaslnda kulıanllacak Gonia, nipeltapa ve
redüksiyonlar fiyata dahildir. Aynca bedel ödenmez),
NoT] 1-Kabul edilebilir toleranslar, eksenler arasl ölçüde i 0,3 mm; tam boy ve genişlik ölçüIerinde t 2 mm.dir.
2- lsll 9üç değerıeri 75 "c-65'c (oT = 50 "K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktlr.
3- Döküm radyatörler piyasaya az hali ile (9ruplu veya dilimli) en az 10 barda slzdlrmazllk lestine tabi tutulacaktr,

7 165-708 Panel radyatör, (Tip 22) 600 m
Teknlk Tarfl. YaplŞal konstrüksiyonu Ts EN 442-1standardlna uygun. ısıl guçleiini onaylanmlş kuruluş taraflndan laboratua.
raporuyla kanütlayan, sU geçen yüzeylerde Ts EN 10130 standardlna göre Fe P01 kalite ve minimum,|,,t,| mm. kaİnllKa soğuk
çekilmaş sacdan imal, TS EN 44z'| standardlna göre maksimum çallşma başlnclnIn en az 1,3 katl basınçla (en az 520 kPa)test
edilmiş. Ts EN 4422 standardına göre test edilerek ısll güçleri tespit edilmjş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyaİ ve son
kat elektrostatik toz boyah, ambalajll olarak, radyatör montaj elemanlan, pürjör dahil işyeİinde temini ve montajl. Crip XY, x panel
saylsl, Y konvektöI.)

8 170-201

o

15 o mm (1l2"r, Köşe tipi radyatör musluğu Crs 579)
Teknik Ta.if]: Ts EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenan uygun göreceği nitelikte radyatöı musluğu ve bağlantl rakorı,ınun
(termostatll olanlar temosta]ll kafa ve adaptörü bağlantl rakoru ile birlikte) işyerind€ leminiye yerllıe qlo!ı!?jt:

173-306 Ağlz çapl 50 o mm, Kollektör ağlzhklarl Adet
Teknlk Tarlfl: B.F.T. 173-1oo'den izah edlldiğı şekllde imal edilmiş kollektor borusuna, projesine ve TSe uygun olarak haz1.|anmlş
f|anşll ağlz|ann kaynatllmasl, iki kat sülyen ve ikikat]Lağll boya iletoyanm?s]!

10 173_307 Ağlz çapl 65 @ mm, Kollektör ağlzllklarl
Teknik Tarifi: B-F.T. 173-100'den kah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve Tse uygun ola.ak hazırlanmlş
flanşlı ağlzlarln kaynatllmasl, iki kal sülyen ve ıkl kat yağll boya ile boyanmasl.
173-309 Ağlz çapı 1oo o mm, Kollektör ağızlıklarl Adet
Teknik Tarifi: B.F.T. 173_1oo'den 2ah edildiği şekilde imal edilmaş kollektör borusuna, projesine ve Tse uygun olarak haztrlanmlş
flanş ll agl2lann ynatllması, ika kat sülyen ve iki katyağlı boya ile boyanmas|.

Şenol AL zafer ÇoB oĞ
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işin Adı : AKçAABAT ro.ur.rli^*r":fEJ:iHJis,Kalemleri)
lş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

,İ; Poz No
sayfa:2

Birim Mikta.l Pursantaj
l%,12 201.107 Dikişli siyah boru (1 1/4") m

13

14

15

Teknik Tarifi: 3O5/2O11lAB Vapı Malzemeıerl Von$ellglne ve S7rzvAf aasınçlı eıİimanhiyonfieıigıne uvgun, cE Uygunluk
iŞaretiYle Piyasaya aQ edilen çelik borulafln, iıgili şartname ve projesine uygun 6larafdoşenerer. oaglİnİıİaİnİn'vİbıırnaİ|,]şçıiı
dahil, sülyen ve boya bed9li harçgqrıak üier!§yga!!!l9 !glr!!ıyej9!!" !!-oıtel2o1-1o8 ,Dikişli siyah boru 1 1l2" ] . . _
Teknik Tarifi: 3d5/2o1rlAB Yapt Malzemeleri_Yönetrneliğine ve 97/23AT Baslnçl| Ekipminıar vonltıneığine uygun, cE Uygunluk
iŞaretiyle piyasaya ar2 edi|en çelik borulalın, ilgiİi şartname ve projesine uygun olarak doşenereı, oağıaniııainiriiii,ı.rii,-ışçıiı,
dahiı, sü]yen ve boya bedeli hariç olmak üzere işy€İinde temini ve yerin;-ontaj|.
201_109 Dikişli siyah boru 2'
Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi Mikemeleri_Yönetrneliğine ve g723ilAT Baslnçll Ekipmanlar Yönelİneliğine uygun. cE Uygunluk
iŞaretiyle piyasaya arz edilen çelik borulaIln. a|gjli şa.tname ve pİojesine uygun ;larak'dö§enerek, bağlaniılarınin-yapılmasi,-işçilik
dahil, sülyen ve boya bedell hariç olmak uzeİe işyerinde teminive yerine montaj|
201-110 Dikişli siyah boru 2 12" i m ,

Teknlk Tarifi: 305/201'|/AB Yapl Malzemeleri Yöne|rneliğine ve 97/2yAT Bas|nçll Ekipmanlar Yönetrneliğine uygun, CE Uygunluı<
aŞaretiyle piyasaya az edilen çelik borulann, ilgilişartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağ|aniılaınin-yapllmasi,-işçilik
dahjl, sülyen ve boya bedeli hariço]mak üzere jşygrilde !emj!ilejqrııe osl,!"ı!

16 201-112

17

21

Dikişli siyah boru (4")

3148)
Teknik Tarifi: 97/23lAT Baslnç
çelikten, vidall, wafer, lug veya
temini Ve yerine montajl.

Teknik Tarifi: 97/23lAT Bas|nçı Ekipmanıar Y
çelikten, vidall, wafer, lug veya flanşl1.geç§e
temini ve yerine montajl.

22 216-906

enol

;-f-
Teknik Tarİfi: 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23lAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetrneliğinruygun
iŞaletiyle piyasaya a? edilen çelik borularln, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlaniılarıniıiya
dahil, salyen Ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde teminive yerine montajı,

DeMontaj,50 o mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu I

21o_7o7IDMNTJ 
paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak
yay takvlyeli contall, üç parçah, flanşll, KUREsEL VANALAR ffs

, cE uygunluk
pılmas|, işçilik

ll Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinÇten kesici
flanşll, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açül

Montaj, 50 o mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu

18 2.to_7o7lMNTJ paslanmaz çeIikten. tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak
yay takviye|i contalı, üç parçall, flanşll. KÜREsEL VANALAR os
3148)

Teknik Tarifi: 97/23lAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çellk veya pa
Çelikten, Vidalı, wafer, lu9 veya flanşll, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açllıp kapama düzenli küresel van;la.ın
temini ve yerine montajı.

DeMontaj,65 @ mm. PN 1o-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu

19 210_7o8IDMNTJ 
paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya tefon tabak
yay takviyeli contall, üç parçall, flanşh, KÜRESEL VANALAR os
3148)

Teknlk Ta.ifl: 97/23lAT Baslnçlü Ekıpmanlar Yönetmeliğine uygun, plrinçten kesici epmjnii, pit ıa
çelikten, vidalI, wafer, lug veya flanşh, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açll|p kapama dOze
temini ve ye.ine montajl,

l\rontaj,65 o mm, PN 1o-16, ĞövJesi pik döküm, küresi dolu

20 21o_7o8iMNTJ paslanmaz çelikten, ıam geçişli, paslanmaz çelikten veya ıefon tabak
yay takviyeli contall, üç parçah, f|anşlı, KÜRESEL VANALAR os
3148)

önetmeliğane uygun, pirinçlen kesicielemanll, pik kaöonlU çelik veya paslanma2
bir küre ile kumanda edilen, elle açlllp kapama düzenla küresel vanalann iş yerinde

elemanlı, pik karbonlu çelik vcyi pasiirımaz
lp kapama düzenliküresel vanalarln iş yerinde

T-

slanmaz
ü iş yerinde

Adet

rbonlu çe-lik veya pasıa nmai
n|i küresel vanalann iş yerinde

Adet

Del\4ontaj, Debisi m3/h: 8,1-12 Bastnc|m ss (3,51-5,00) Pa: 315o1_

Debi m3/h (9-12) bas|nç mss (3#5), Değişken Devirli (Frekans
KonVertörlü) sirkülasyon Pompasl: lslak rotorlu düz boruya takılabalen

zafer Ço

.r-
216-31o/DMNTJ 45000, sirkülasyon pompasl, düz boruya takllan tip, kuru rotodu 1.45o Adet l

devir/dakika'yakadar
Teknik Tarifi. Kulu rotorlu, düz boİuya takllabllen (inline tip). gövdaaidökhi oemird-en. çarkl kompozit millemeden veya dökme
demkden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hlzlnda çallşan sabit devkli sirkülaŞyon pompalannln Bilim,sanayi ve Teknoloji
Bakanllğü'nln "Elektrik irotorlaı ile Ilgili Çevreye Duyarjı Tasarlm Gereklerine Dair Tebliğ"' ne gö.e 7,5 kW ve üzeri m;tor
güÇlerinde motor verimi lE3 verim seviyesinden düşük o]mayacak- Bu güçleki motorİan' lE2 v;rim seviyesinde olmas| halinde
değaŞken hlzll olacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotor|u sirkülasyon pompaslnln işyerinde temini ve çal|şlr halde yerine
montaj|.

Adet
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TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i eĞiriı{ ı,ıüoünı_üĞü

işinAdı:AKçMBATsöĞrr,.T"**r":f :Jttll'Jlu,^"'"''""
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

,ü Poz No imalatln cinsi

DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)den büyğk parçalan geçirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 pm (0.7 mm)'den büyük parçalaı geçirmeyen,
DN 150 ye kada|t200 pm (1,2 mm)'den büyük parçalan geçirmeyecek
şekilde seçilecektir.

65am
pik dök

m Flanşll, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve klzgln su için, gövdesi
üm 0=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci

sirkülasyon pompalarl

1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onayİ uygulama poesinde beliıtiİen noktasal değerler dikkate alınacaktlr
2-pozlarda belidılen arallklar yaklaşük maıiyete esas pompa ça]lşma alanlannl belidmektedir

50 o mm Vidall Veya Flanşll, Pislik tulucu, PN-.l6,buhar ve klzgın su23 221-206 için, gövdesi pik döküm 0-65 den büyük çaplar lalema takviyeii iç Adet
süz9eci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı

Teknik Tarifi: slvl, buhar ve gaz donanlmlna monte edi|ecek, aklşkanln bas|nç ve sıcakllğlna tabi olarak gövdesi pİinç, bronz,
sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgecj pjranç veya paslanmaz çelakten, süzgeci kolayca sökülup temizlenebilen, flanşl| veya
VidaIl pislik tutucunun
Not: Filtre hassasiyeti;

iş yerinde temini Ve yeline montajl

Teknlk Tanfl lslak rotorlu düz boruya takIlabilen slrkülasyon pompalarlnın Bilim sanayi ve Teknoloji tiakanllğl,nln ..Bağımslz ve
ürünlere entegre salmastraslz devir daam pompalan ile ilgiıi çevreye duyarll tasarım t;bıiği,,, ne 9o16 etızo,zi inelird,i.
indeksine sahiP PN10 baslnÇ sınıfında, moıoru blokaj, ajırı iortanma vİ ısınmalara karşİkenaıİoen ı,orumİl,, oaııiİİ yİJa'ııa,ıci
frekans konvertörlü, ?p-c ve ?p,V konlrol modlanna uygun basma yüksekliği ve anlık güç tüketimi işletim ve arEa sinvari uiıJiıeii
extra bll eklpman gerektirmeksizin üzennden görtjntüleneblbn, dahıı eı<raıiile en fazĞ o'.s. araı,ıiaıa oaimi ytıiviıığini
ayarlama imkanlna sahap otomatak regülasyon düzenande çallşabilen sistemde kullanılacak, frekans konvertörlü islak roĞ u
sjrkülasyon pompalannln gövde malzemesa,asgari.Ts 552 EN1561/ENGJL 2oo (GG2o), y;tııan metaıemaiıımiş r"rşon, ça*,paslanmaz Çelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mi|i Ts eıı ıooa8-3 stanajrtına uygun bİ malzemeben iapııriılş oıup
pompa izolasyon slnlfı en az IP43, motor koruma slnlfl en az F slnfl, çaİşma slcakİğl slcak su li*ulasyon pompalan'iı'nıfı TF95,e
göre -1opc /+120oc araİğlnda çallşabilen lslak rotorlu sjrkülasyon pompaiının iş yerinde teminive çaülş; h;ıde ierine montajl_
NoT:

Birim Mikta

Sayfa:3
pursantai

" |okl

24 221-207

26 230-1225

27 230-1231

28 23G1237

Ma

Adet
paş!ınma çelj& vidall Veya flanşll

Teknik Talifi. Slvl, buhar ve gaz donanımına monte editecek, aiışkanın basınç ve slcakhğlna Übi ohrak gövdesi pin
§fero, dökme demjr veya çelikten, iç süzgeci parinç veya paslanm;z çelikten, süzgeci kolaiyca sökülüp teriııenebı'ıen
vidaİ pislik tutucunun iş yerinde teminive yerjne montajl-
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 tlm (0,5 mm)'den büyük parçalan geçirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 pm (0,7 mm)'den boyük parçalan geçimeyen,
DN ,| 50 ye kadar 1200 pm (l ,2 mm)'den büyük parçalarl geçirmeyecek
şekilde seçilecektir-

Boru Dış Çapı (1 1l4"' 42a mm-_Cim Vtino Et Kalınliğı: 25 mm.25 230-1220 camyünğ Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru vallılml (rs m

BoruolşÇapü(11l2'')48omm*--camYÜnüEtKalınlığı:25mm,
cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltlml os m
EN 14303)

nç, oronr,
, f|anşll veya

Teknik Tarifi| 305/201 1/AB Yapü Malzemeleri Yönetmeıiğine uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya aQ edilmiş olacaktlr
Yallhlacak borunun korozyona ka§| korunmas| amaclyla sü lyen boya ile boyanmas| ardlndan dlş çap|na uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yaplşkanll bindirme payı alüminyum folyo kapll camyünü prefab.ik boru yaİtlm malzemesi ile yahtllmasl ve
enine ek yerlerinin kendinden yaplşkanİ alümjnyum folyo bant ile §|zd|rmaz bir şekilde yaplştlnlmasl.-Birim fyata sülyen boya dahil
değiıdi.

Teknik Tarüfl 305/20' 1iAB Yap, Malzemeleri Yönetmel{ine uygun olarak cE uygunluk işaretiile piyasaya az edilmiş olacakt|r.
Yaıtllacak bo.unun korozyona ka§ı kolunması amaclyla sülyen boya iİe boyanmasl ardinoan olş ğplni uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yaplŞkanll bindirme payll alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yaııtımhatemeii ııe yaİtılması ve
enine ek ye.lerinin kendinden yaplşkanll alümjnyum 

'olyo 
bant iıe slzdIrmaz bk şekilde yapl;tlnlmas|._Birim lıyataiülyen boya dahil ,

de9iıdir.

Boru olş Çapl (2") 60 o mm-Cam Yünü Et Kallnhğl: 30 mm, Cim
yünü Esash Alüminyum Folyo Kapfu Prefabrik Boru Yalltımı (tS EN
!€q9)..

m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri vonetmeliğine üyğun olaral< cE uygunıuıi i§ireti iıe ıİiİaJjii iz eoiimiş o-nüıtır.
Yalltllacak bo.unun korozyona ka§l korunması amacly|a sülyen boya ile boyan;asl ardinoan dıj ğpına uygun oıariı< seçiımiş,
boyuna kendinden yaplŞkanlı bindirme payll alüminyum 

'olyo 
kapl| camyüna prefabnk bo.u yaıtımhiızemlii iıe yaİtılmaiı ve

enhe.ek yerlerinin kendinden yaplşkanlü alüminyum folyo bant ile s|zdlrmaz bir şekilde yap|;tlnlmasl._Birim fiyatalulyen boya dahil
değiIdir.

Boru Dış Çapı (2 1l2") 76 O mm_--Cam Yünü Et Kalınlİğı:
cam yünü Esaslt Aıüminyum Folyo Kaph Prefabrik Boru Va

30 mm,
lltlm| (rs m

143

zafer Ço No
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işin Adı : AKçAABAT söĞ*r.T:"*ilL?+E]ttilir(1',^"'"''"'')
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

İ; poz No imalatn Cinsi Birim

Sayfa:4
u.santaj

(kl
Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yap| Malzemeleri Yönetrneliğine uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya aQ edjlmiş olacaktIr
Yalltllacak borunun korozyona ka§| korunmas| amaclyla sü|yen boya ile boyanması ardlndan dış çaplna uygun olarak seçilmiş.
boyuna kendinden yaplşkan|ı bindirme paylı aluminyum folyo kapl| camyünu prefabrik boru yalt|m malzem e§i ile yaİtllmasl ve
enine ek yerlerinin kendinden yap|şkanll alüm inyum fo lyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yaplşt|nlmasl.-Birim fiyata sülyen boya dahil
değildir

,ro

değildir

30 231-101

Mak
H

(4"\ 114 o mm 30 mm. ca_m yünü Esasll Alüminyum Folyo xipıı 
mPrefabrik Boru Yallllml oS E'ıl 14303)

Teknlk Tanfl: 3o5i2o'| 1iAB Yap, Malzemelerl Yönet neliğine uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya ar. edilmiş olacaktl..
Yallhlacak borunun korozyona karşl korunmasl amaclyla sülyen boya ile boyanması ardlndan dlş çaplna uygun oıarjk seçilmiş,
boyuna kendinden yaplşkanll bjndirme payll alüminyum folyo kapll camyünü prefabrik boru yalıtlm malzemesi ile yalıtllmasl ve
enine ek yerlerinin kendinden yaplşkanlı alüminyum folyo bant ile sızdlrmaz bir şekilde yaplştınlmasl.-Birim fiyata sülyen boya dahil

15 a mm#so q mm (1/2"_2") arasl (2") dahil, Boru boyanmasl, sülyen
boyayla

Teknik Tarifl: serbest borularln iki kat sülyen boya ile boyanmasl

m

31 m

Teknik Tanfi: serbest borutarln iki kat sülyen boya iıe uoyanması

32 l\ sB.134 Kalorifer Kazanl^/akIt Tankl Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi
Teesisat ı.4alzemeIerinin Kaynakla sökülmesi kg

33

Teknik Tarafi: Bina giriş kotu alanlndaki (bodrum kat) kazan dairelerjnde bu|una kalorifer kazanl, yaklt tank|, boyler, su tasf]ye cihazl
9ibi parçalanmadan dlşarl 9kadılmasl mümkün olmayan tesisat malzemelerinin kaynakla parçalanarak dlşan ç|ka.tllmas| için,
işçılik, her türİü malzeme ve zayiatl, alei ve edavat giderleri, iş ye.indeki yükleme, yatay ve düşey taşlmalar, boşalt na, sökülen
malzemenjn istifi, müteahhit karı ve
genel giderler dahil ,1 Kg fiyatldIr. Teshin merkeza ve servis binasl benzerizemin kat kotunda bulunan ve tesisat ma|zemelerinın
parçalanmadan çlkartllabilec€ği binalarda bu poz uygUlanmaz- sökümden çlkan malzeme ldareye aittir.
ÖLÇÜ: sökülen tesasat malzemesi ağlrllğl tartllarak tutanağl geçiriliı

Belon sanlraıinde üretilen veya satln allnan ve beton pompasıyla
Y.16.050/13 basilan, c 16/20 baslnç dayanlm slnlflnda, gri renkte, normal hazlr m'

beton dökülmesi (beton nakli dqhil)
Teknak Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60mvsa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, ge.i kazanlm
ünitgsi, a9.ega ve beton deneylerini yapabi|ecek kapaŞitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasl
ile en az bir adet yükleyici, katkl tankl ve katkı tartl bunke.i, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip pe.iyodik
kalibrasyonu yapılmtş beton ületim tesisi) standa.dına ve projesine uygun, ytkanmış, elenmiş gİanülometrik kum{akll ve/veya
klrmataş, çimento. su ve gerektiğinde katk| malzemesi ile c 16/20 slnlf|nda üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satln
alınan hazlr beton harqnın; beton kalite kontrollerinin yapllmasl, transmikserle.e yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompasü ile basllması, yerleştarilmesi. vibratör ile slk|ştlnlmasl, sulanmasl, soğuktan, s|caktan ve diğer dış tesirlerden
korunmasl ve bak|mlnln yap|lmasl, gerekli ve yete. saylda deney içan numune allnmasl ve gerekla deneylerin yapllmasl, için gerekli
her türlü işçilik, malzeme ve zayiatl, makine araç, gereç ve laboratuar gadederi, Çyerindeki her türlü yatay ve düşey taşlmalar,
yükleme ve boşaltmaIar, beton bünyesine garen granülometrik kum çakll veya k|rmataşln ve çimenlonun temin edildiği, üretildiği
veya satln allndlğl yerden taş|tlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşltlardan boşaltllmasl, istifi, beton tesisine konulmasl, beton
bünyesinde ve sulama için kullanllan suyun temini v9 nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanlann temini ve amortisman giderleri
ile her türlü diğer gjderler ve müteahhit genel giderleri ve kan dahil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanım| c 16/20 olan gri renkte,
normal hazlr betonun '| mifiyah:
öLÇü:
Proledekl boyutlar uzennden hesaplanl.
NoT:
f) Üretilen veya satln allnan betonun üretildiği tesisin, TsE ve meyzuahnln geİektirdiği diğer belgelere sahip olmasl ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. lbraz edilen belgelerin Uygun olduğunun tespit ve kuılanllmaslna m(]saade
edilmesi kaydlyla ancak, bu tesiste üretilen veya satln allnan ve yürüdükteki mevzuat|na göre piyasa az koşullannI da taşlyan
lygunluk belgeli betonun imalatta kullanllması mümkün olacaktır,
2) Betonun satın allnarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adl da beıirtilmiş olan faturaıarln birer suretinin ödeme belgelerine
eklenmesi zorunIudur,
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkl malzemesinin bedeli aynca ödenecektir.
4) Pompa kullanllmamas| ha|inde analizden pompa bedelidüşülül.

Y 23167 Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılmasl ve
yenne konulması (su depoları ve benzeri) kS

Teknik Tarifi: Her çeşit profil demirlerİnden, projesine göre tek veya çifi taraf|ı takviyelisac levhala.la yapllan; su depolan ve
benzeri imalatın yapllmasl için he. türlü malzeme ve zayiall, kaynak ve atölye ma§rar|an, aşyerinde yokleme, yatay ve düşey
taşlma. boşaltma, işçilik. müteahhit genel giderİeri ve ken dahil, (boya bedeli ha.iç) ,l kg Ryat|]
oLÇU:
imaıat esas l, kilit, sü boyanmadan önce tart!lır na ilerek

nol DA Zafer ÇO N

231_102 50 o mmt1oo o mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, sülyen
boyayla

hdisiMüh n

r9ü kollan. duvala konacak kenetlerle birlikte

Makine
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iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat aYİaS 5
s
No Poz No lmalat|n cinsi Miktar.

yerine taküllr Bütün imalat aynl bedelle ödenir
NoT:
1) Ancak demirden baŞka, metalden tezyinat konmasl, kilit, sürg0 ya da kollardan baz| aksama nike|aj yap|lmasl halinde işçjlik ve
maızeme giderleri aynca ödenir.
2) Her türlü menteŞe ve rulman bedeıIeri ile demirden oayri malzemeden mamul, ispanyolet, kitit ve bonzeri malzeme bedeli fiyat
tutanağl tanzima sureıiyle aynca tdenir.

Birim Pursantai
(,|,,

3) Madeni aksamln (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılmasl ka.şllığl fiyata dahiEir.
4)Ancak idareler lüzum gö.düğü takdi.de proje boyutları üzer'nden b0tijil piofiilerin ve düğüm noktalan levhalarınln cetveldeki
ağırllklanna nazaran taİtı ağırllğlnl tahkik edebilir. Bu ta.t| neticesinde; cetvellere nazaEn % 7 ağlrl|k fazlasl d a üeme yaplt, o/o 7
den fazla ağlrlık dikkate allnmaz. Bu tart neticesinde bulunan ağ1.1lğln cetveldekanden az olmasihalinde yapllan imalttin idarece
kabuledilmed şartlyla tartl esas alınlİ.

35 Y.25.00z01 oemir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl ].' .L
Teknik Tarifi: Demir amalat yüzeyleranin zlmpara ve tel flrça ile temizlenmesi, 0,'|00 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkİ renkte)
antipas sürülmesi, bu işlerin yapllmasl için her türlü malzeme ve zayiatl, işçılik, müteahhit genel gide rleri ve kan dahil 1 mr fiyatl
ÖLÇÜ
a) Mobılyalarda boyanan yüzey ölçülür,
b) Kap| ve bölmeıerde,
1) Tela.o kasall olanıarda; slvadan s|vaya ikiyüzü ölçülür.
2) Kasall (pervazslz) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzun ölçüsüne kasa alanlaı dahiledilir.
3) Ka§a ve pervazll olanIarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir.
4) Bütün ölÇüİelde, 9irinti, 9klnt| ve cam boşluklan ölçüye kaİlmaz. Pencere kena(nda çta varsa, ölçü buradan allnlr.
c) camekan ve pencere|erde;
1) camekan ve pervazll pencerele,de; pervaz dlşlna p€rvazslz penc€relerde, slva yüzünden slva yüzone olmak üzere düşey
düzlemdeki alan| ö|Çülür. Yalnz bir saİh hesaba al|nlr, iki sath boyanlr. cam boşluğu 9kanlmaz, denizlik, kasa ve kenarlin
mevcut ise aynca ğlçülerek, alana ilave edilir,
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, aki pencere araslndaki ahşap kasa ayn ölçiilür ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzo
boyanlr, birer yüzü hesap edilir. cam boşluğu Ekanlmaz.
d) Pa.maklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanl ölçü|ür.Boşluk dOşülmez.
e) Kolon, çatl makasl. kiriş, kulan9 lez ve benzeridemir imaEtta boyanan vüzter ölçüıür

36 Y .27.5o1l02 200/250 kg kireç/çimento kanşımı kaba ve ince harçla sıva yapılması
(iç cephe slvasl)

nol D zafer Ço

Teknak Tarifi: 1 mJ dişli kuma 200 k9 çimento ve 0,128 ton torball sönmüş kireç katılarak hazlrlanan harçla ortalama 2 crn
kallnIlğlnda kaba slva yapl|ması, üzerine 1 ml mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalI sönmüş kireç katlla.ak haz|r|anan
harçla oİtalama 0,8 cm kallnllğlnda ince slva yapllmasl, gerekli zaman|arda sulanmasl, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü
ma|zeme ve zayiatı, işçilik, çahşma sehpalar| inşaat yerindeka yükleme, yalay ve düşey taş|ma, boşaltİna, müteahhit genelgiderleri
kan dehi|,1 m: fiyatl:
ÖLÇÜ: slvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
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AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ ORTAOKULU

KALoRlFER oNARıMı işi rvıexeı- ı-isrrsi

1- Okul kazan dairesinde bulunan bir adet 240.0o0kcal/h kapasite|i yarım silindirik katı yakıtlı
kalorifer kazanı ile duman kanalı, (kaynak ile) demontaj yapılarak, kazan dairesi dışında
idarenin 8östereceği alana taşınacaktır. (MSB.134, Poz no'ya göre)

2- Eski kazan kaidesi fazlaiıkları kırılacak, kazanın ayaklarının tam sığacak şekilde rahatça
oturmasl için 20cm yükseklikte yeni beton kaide yapılacaktır. (y.16.050/13, Poz no'ya göre)

3- Kazan dairesinden kömürlük kısmına açılan kapı (9Ox2O0cm) eni tuğla kısımdan 50cm daha
kırılarak tadilatlı kapı eni 140cm olacak şekilde yani kapı yapılacak. Kırılan kısımlar sıva ile
d üzgü n b i r şeki l d e on a rı laca k. |v.27.50t l 02, y.23,267, y.25.oo2l01, Poz no'ya göre)

4- Eski kazan yerine 240.00Okcal/h kapasiteli elle yüklemeli katı yakıtlı çelik kalorifer kazanı
tüm müştemilatl (termometre, hidrometre, termostat, doldurma boşalma musluğu) ile birlikte
montaj Ve tüm tesisat bağlantıları yapılacaktır. (152-1108, 161-100, 1i62-2ot, L63-too, t73-
3o9, zot-to7 ,201-108, zoL-lLz, Poz no'ya göre)

6- Montaj ve bağlantı gereği yapılan tüm boru imalatları iki kat gri antipas boya ile boyanacak
Ve en az 30mm et kalınlıklı cam yünü üzeri a|üminyum folyolu boru izolasyonu ile gerekl| ısı
yalıtımı sağlanacaktır. İzolasyonun, dirsek ve ek yerleri imalatlarında gerekii özen
gösteri|ecektir. |23o-L22o, 230-1225, 23o-|23t, 23o-t237, 23o-t25t, 231-1:0t, 23,.-102 Poz
no'ya göre)

7, Kazan dairesi kollektörü üzerinde bulunan bir adet arıza|ı sirkülasyon pompası sökülerek
yerine 5/8 frekans konvertörlü pompa konulacaktır. Pompa giriş-çıkış vanaları değişmeyecek
eski küresel vanalar (dn50) kullanılacaktır. |21r0-7O7 /dmntj, 210-707 /mntj,210-708/dmntj,
2L0-7 O8 / mntj, 216-3 10/d m ntj, 2 16-905 Poz no'ya göret

8- Ekli projeye göre kazan dönüş kollektörü üzerinde dağıtım hat vanaları girişine (üstüne) birer
adet (dn55-dn50) pislik tutucu konulacak ve girişlerinde mevcut küresel vanalar kullanılacaktır.

|2|o-7o7 / dmnğ, 2lo-7o7lmntj,2Lo-7oBldmnl,2lo-7o8/mnti,221-206,221-207, Poz no'ya
göre)

0-ü^[

5- kazan-baca arasına kazan çıkışı baca kesitine uygun kesitte 2mm siyah saçtan duman kanalı
imalatı yapılacaktır. Duman kanalı üzerine 20x25cm ebatlı krum alma kapağı birer metre ara
i|e birer adet gözetleme ve krum alma kapağı yapılacaktır. Duman kanalı montaj sonrası iki kat
antipas boya ile boyanacak ve gerekli sızdırmazlıklar sağlanacaktır. |v.23.267, y.25.@2l0t,
v,27.SOtlO2, Poz no'ya göre)



10- okul çatı arasında bulunan imbisat deposu kaynakla sökülerek demontaj yapılacak, yerine
2mm siyah saçtan 6oolt hacimli açık genleşme deposu ima|atı yapılacak, imbisat 8üvenlik 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 alüminyüm folyolu camyünü
ileyapllacaktır. |y.23.267,v,2s.oozlor,o4.734lAo2A,2oI-Lo7,2o1-1o8,Pozno'yagöre)

11- okul binası 8/C sınıfında arızalı olan radyatör sökülecek yerine 1,2m tip22/6oo panel
radyatör muslukları ile birlikte montaj yap|lacak. Ayr|ca idarenin göstereceği koridorda ve
sınıfta 4 adet radyatör musluğu değiştiri|ecektir. (165-2o5/dmntj, ıes-zos, 17o-2ol, Poz
no'ya göre)

12- onarım esnasında ortaya çıkan her türlü müştemilat ve araç gereç işin yüklenicisi
tarafından bir tutanakla okuI idaresine teslim edilecektir.

Not : yüklenici işin yer Tesliminden iş bitimine kadar çalışma sahastnda gereklı tüm iş sağlığı
ve güvenliği önlemlerinin tümünü almakla yükümlüdür. Bu hususta tespit edilecek
eksikliklerden doğacak neticeler yüklenicinin sorumluluğunda olup ldare herhangi bir
mesuliyet kabul etmeyecek ve gerekli yapt|rlm veya cezai işlem tesıs etme hakkını saklı
tutacaktır.
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