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TITRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞi M MUDURLUGU

iş xaı-eıiıı-eni puRseıırı.ıı-anı 1vüzoeı-eni1
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredi$

işin Adı : oRTAHlsAR REHBERL|K ARAŞT|RMA MERKEZ| oNARlM lş|
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
s Poz No imalatln cinsi

Sayfa:1
Birim ı,liktaİı Pu.santaj

(V"|No

,l 071-1016
Antibaktedyel, Takriben 5ox60 cm Bedensel Eng€lli Lavabo.
(Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalldlr),
LAVABoLAR (Ts 605)

Adet

2 071-129 Takriben 41x50 cm Yanm Ayakll Tk Yayll, kancall Veya vidall,
LAVABOLAR

Adet

3 o73_2o1 Takriben 40x50 cm, Kristal cam, AYNALAR (Ts 5229 EN*'l036) Adet

4 075_1103
Anıibakteriyel, Plastik sironlu piKen takriben 50x60 cm Ekstra slnlf,
Fayans mış çini, ALATURKA H ELA TAŞLARl (Ts.799 Adet

)

5 07$,100 Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite)

6 079-1200

Antibakteriyel, Bedensel engelIi için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite_
(Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm araslnda
olmalldlr), KENDlNDEN REzERVUARLl ALAFRANGA HELA VE
TEsisATl

Tk

Adet

7 08s1,|04 1/2' Lavabo-eviye musluklan, döneı borulu, rozetli perlatörlü tezgah
üzeri veya duvardan montajl|, Musluklar (Ts EN 20o'e uygun)

Adet

8 089112 Klsa musluk, perlatörlü rozet dahi|, Musluklar Crs EN 200'e uygun} Adet

Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki olçülere uygun Adet80'c sıcakl dayanlkh 6 cm koku fermetürlu
10 090_201 Takriben ıOx16 cm, Fayans sabun|uk (koısuz) Adei

9 089_704

1l 091-1000 Engelli|er içan katlanabiıir futunma baıl, Engelliler için katlanabilir
tutunma barl

Adel

12 094-400 Kağlıhk (pas|anmaz çelik) Adel

13 094_500 Engelliler için kağltllk Adet

14 o97-N3 seft plastik 10x10 cm, Yer suzgeci (Ts-327l2'a ya gö(e\ Adet

15 204-3102 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1l2'2ol3,4 mmPolipropilen temiz su
borularl

m

16 204-3103 Pn 20 polipropi|en temiz su boru 3/4' 2514,2 mm Polipropilen temiz su
boruları

m

---f------

17 2o+31M Pn 20 polipropilen temiz su boru 1' 325,4 mm Po|ipropilen temiz su
borularl

m

18 204-iıo1 sert PVc plastik pis su borusu (geçme mufu, çap: 5o-4o mm, et
kallnll l3mm
sert PVc plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et
kalInll l3mm
sert PVc plastik pis su borusu (geçme muffu, çap: 100-1,10 mm, et

m

m

m

21

kallnll 3mm
15 g mm (r2'r, Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contall, tam Adet

li vidalI KUHESEL VANALAR 31

22 o-62421
20 @ mm (3l4''l,_Pinrıç, preste imal edilmiş tefon (PTFE), contaı, ıam
geçişli, vidaıl, KUREsEL VANALAR (Ts 31Zı8)

Adet

23 V.1891 Engelli Aynası -qd"ı 1

M

h-ffi-\

Esma
Yüksek ar

lNcELEYEN

19

20 2o+4ü

210-6ia

Toplam: 23,7510 -
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rerııir şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : oRTAH|SAR REHBERL|K ARAŞT|RMA MERKEZ| oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları
s,
No Poz No

sayta:1
Birim Mikta.l Pursantai

1 18,183 Patlaylcl madde kullanmadan çimento harçll kargir inş. ykll m3
Teknik Tarifi: Çimento harçİ kargi. ve horasan inşaatın patlay|cl madde kullanllmadan yklhası, inşaat yerindeki yükleme, yatay
ve düşey taşlma, boşallrna, hel türlü işçili& araç ve gereç giderleİi. yüklenici genel giderleri ve kafl dahil, çimento harçİ ka.gir ve
horasan inşaahn ylkllmaslnln 

' 
mJ fiyat:

oLÇU : Ylkllan yerin boyülarına qöre hacmi hesaplanır.

2 18.195A Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadl pencere ve camekan
sökülmesa m2

Teknik Tarifi: ida rece sökülmesine karar verilen he. türlü ahşaptan yapllmlş. kapt kasalan, kap| kanatlafi, penceleleİin ve
camekanhrın itinaİ bir şekiIde sökülüp, idafece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inşaat yerindeki yükleme,
y_atay_ve düşey taşlma. boşaİEna, araç ve gereç giderleri, yüklenaca genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyat.
oLÇU : sökülen imalata,ait olduğu imalat poz numaraslnda belirlilen ölÇü şekla aynen
uvqulanlr.

3 18.198/12A Seramik, fayans vb. kapıama sokülmesi m2

Teknik Tarifi: seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat ye.indeka yükleme, yatay Ve duşey taşlma, he. türlü işçilik, aİaç ve
giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, seramih fayans vb. kaplama Şökülmesinin 1 m2liyat:

sökülen alanü

4 18.198/28A
Alominyum Ve PVc den yapllan her türlü kapl ve pencere

ramaslnln sökülmesi
Teknik Tarifi: PVc ve alüminyum pencere doğramaslnl yeniden kullanılabilecek şekilde itinah olarak sökülmesj, ç|kan malzemelerin
istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taş|ma, her türlü işçilik, araç ve gereç gidedera, yüklenici genel giderleri ve kan dahil,
alüminyum ve PVc den yapllan her türlü kapl ve pencele d€ramasl sökülmesinin t mrfiyat:
oLÇU : söküm yapllan kapl, pencere aianı ölçüİür.
NoT : sökümden Çlkan malzemeler idareye aittir

5 .A10 Menteşenin yerine takllmasl Adet
Teknik Tarifi

6 ,MsB.608

Metal, Plasti
AKSAMLAB| Kapl Doğramalan Madeni Aksam Bkim Fiyatl

Kireç Ve Çimento Kanşlml Harçla Kaba slva Yapılması m2

7

8

9

Teknik Tarif i: 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento ve 0,10o m3 kireç hamuru katılarak hazrlanan harçla orialama 2 cm kaİnlığlnda
kaba s|va yapülmasl, gerekli zamanlarda sulanmasl, dwar yüzeyinin teünizlenmesi, her tüdü malzeme ve kayb, işçilik çallşma
sehpalan. inşaat yerindeki yükİeme, yatay ve düşey taşlma, boşahlna. yükIenici kafl ve genel giderler dahil ki.eç{imento ı.aışlml
harçla 1 m2 kaba slva yap|lması.
olçü: Proiedeki ö|çülerine göre sİvanln bütün yüeyler hesaplanlr.Doğrama pe.vazlal ve va.sa ahşap süpürgelik altında kalan s|va

hesaba katllr büün uklar ve er clns d

l8.001/c14 l35 mm kalınllğlnda yatay delikli tuğla (190x135X190 mm) ile duvar
llmasl

Teknik Tarifi: Proiesine göre yatay delikli tuğla ile çimenİo-ki.eç karlşlmı harç kullanllarak dwa. yaplması, lüumunda sulanmasl,
inŞaat yerindeki yikleme, yatay ve düşey taşlma, boşaıtTna, her türlü matzeme ve zayiatl, işçilik araç ve gereç giderleri, müeahhit

el giderİeri ve kan dahil, 1 m2 liyat:
üzerinden h r. 0,'l0 m2 den k uklar d ülmez.

Çimento esasll polimer modifiyeli iki bilesenli ku|lanlma hazlr yalltlm
harcl ile file lakviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kallnılKa su

lllmı lmasl
Teknik Tarifi: Tasdikli detay proiesine göre
engelıeyecek kallntllaldan anndlnlmas| ve

19.085/028

]]m2

haz|rlanmüş yüzetderin oynak, krük, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yaplşmayl
ürün teknik uygulama şart|aına uygun şekiıde yıkanmasl, çimento esasll polimer

modifiyeli iki bileşenliyalftm harclnln A ve B baleşenle.inin ü.ün teknik uygulama şanhnna uygun oranlarda, topakslz, homojen bir
ha|e getiriıinceye kadar ka.|ştnlmasl ve elde edilen harcln. kufumt§ yüzey üzerine, birinci kat olarak flrça, mala yada puskürtrne
yöntemi i|e aynl doğrultıJda uygulanmasl ve üerine 75 gr/m2 ağlrlığlnda filenin ek yederi birbiri üzerine en az 1o cm binecek
ŞekiIde yerleştirilmesi. ikinci ve üçüncü katlaİda, çimento esaslü polimer modifiyeli iki bileşenli yal{lm harcln|n, ürün leknik
uygulama şartlarına uygun süreler dikkate allnarak bir önceki uygulamaya dik şekilde flrça, mala yada püskürüne yöntemi ile
yozeye uy9ulanması , her tür'ü ma|zeme ve zaiyatl, işçilik araç ve gereç gidederi, iş yerinde yüklerne, yatay ve düşey taşİma,
boşaltrna, gerektiğ inde çallşma sehpalarl kurulmasl ve sökülmesi ile müeahhit genel giderleri ve kan dahiı ,| 

m2 fiyatl
ülere m ılan büün lr

22.oo1l01 Ahşaptan masif tablal| iç kapl kasa Ve pervazl yapllmasl yerine
konulmasl m2

Teknik Tarifi: Projesine göre iç kapllara l. kalite beyaz Çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kallnllkta masif kasa ve lemizi en az
22 mm kaftnilkta ikitarafll peruaan yapılmasl, dwara konacak üçer adet takozlafa tespit edilmesi, gerektiğinde peNaz ya da kasa
kenanna, çlta konu|masl, bu işler için gerek|i her türlü malzeüne ve zayaatl, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşlma,
boşaltİna. müteahhit genel giderleli ve kafl dahil, (boya ve cila hariç) ,l 

m2 fiyat:
oLÇU: Projesine göre yapllan kasa ve pervaz alanl hesaplanll.
NoT dahiıedilmez-

Laminat kaplamah, iki yüzü odun lifinden yapllm|ş levhalarla (mdO
, kraft do|qu|u iç kapl kanadl yapllmas|, yerine takllmasl

Teknik Tarifi: Projesine gore; beyaz çam kerestesinden terıizi erı az 42 mm kallnl|kta olacak şekilde, temizi en a2 32 mm kaınllkta
ve seren başİklanndan yaplan çaıkl araslna 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletan iki yüzüne 4 mm odun lifi levha
MDD prese etrnek suretiyle iç kapl kanad| yapllmasl, he. iki yü2ü laminat l€pIanmas| ve yerine takllmasl için çivi, vida, tutkal ve

benzeri her tüdü ik, işyerinde yük]eme, yatay ve düşey taşlma, a ve madeniaksamlalln yeine

YıLDız

10

takllmas|.

0 ndisi

ırılmasl, müeahhit eri ve kan

Marna.

1m2

imalatln cinsi

]",o.*ro"
l
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rexııir şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : ORTAH|SAR REHBERLİK ARAŞT|RMA MERKEZ| ONAR|M lŞİ
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları sayfa: 2
s Poz No imaıatIn cinsi Birim MiKa.l Pursantai

,|) Kag,kanadlnln dlştan dlşa enive boyu çarpllarak alan hesaplanlr_ Bu öhuye kag kasalan dahiledilmez.
2) Boşluldaki kapl kanatlannln çoğaltllmast ha|inde aç|llr veya sabit kanatlarln hepsi kapaıl şekilde ölçuye girecenn. (Sabil"
kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölç|.§üne sokulur. aynca kasa bedeli ödenmez_)
NoT:
1) Genel olarak kapl doğramala(nda kullanllacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şait ile her cins kilit ve kilit kollan, aynalan,
sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yayll menteşeden iba.ettir.
2) Madeni aksamln yeflerin e takllmasl iŞÇiliği doörama fiyatlarlna dahildir

No

Plastik doğrama imalatl yapllmasl Ve yerine konulmasl (sert PVc
doğrama profillerinden her çeşit kapI, p€ncere, kaplama Ve benzeri
imalat) Not Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapall iken kg

örül n ve dikkat n bir rde,enazlma
Teknik Tari|i: ece onaylanmlş pfoie ve detaylanna göre yapılan sert PVc profilıerden plastik doğramalar ve aksesuarlan ve
cam çltalan her türlü hava şartlarlna karşl dayanlkl|, yüzeyleri pürüzsüz otmalld|r. PVc den mamul ana profil( standard|na göre et
kallnllğl slnlfl 'A' olan ve görünür yüzeylerdeki et kaİnlığl 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalldır.) kesitlerinde
gerek ls| gerekse ses izolasyonu ve aynca su tahliyesini hızlandiracak şekilde tasadanmlş ön odaclk sistemi olacaKlr. Metal
takviye prorilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, o.ta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanaca|dl._ Metaltakviye profilleri. srak daldlrma
metodu ile yapllmlş galvanizle pasa karş| korunmuş. sacdan U veya kutu prolilİerdir. Her iki halde de sac kallnlığ| kasa ve
kanatlarda 1.5 mm'den fazla oİta kayltda da 2 mm den fazla olmayacaKlr. (Ancak çok geniş kayf ve kanatlarda yap|lan
hesaplama sonucu atialet momentiyukarlda belirti|en sac kallnllklanndan yüksek çlkarsa çıkan sonL]ca uyumlu kalln|lkta sac
kullanllmalldlr.) Metal takviyeli PVc profiller plastik köşe kaynağl, vida, kanat bağlamas| vesair imkanlarla birIeştirilerek yard|mcl
doğrama profilleri, levhala. ve diğer profiller yardlml ile her çeşit pencere doğramasü, kapı, camekan ve benzeri imalat yaplllr.
lmalatçı firmaca önerilen sistefrıe uygun olarak kanat arallklar! iki sl.a EPDM kauçuk contalarla izole edileceKiİ_ Her cins ve
kallnlükta.daki camln takllmasl, cam çltalafl yard|ml i|e oIur. imalatçl firmaca önerilen sisteme uygun ola.ak cam tespita conta,
mastik ve diğer usullerle sağlanacaKlr. Her peürcere kanat çerçevesi (doğramasl) d€rama kasa§lna en az 2 (aki) ) kapü kanat
çerçevesi ise en az 3 (uç)menteşe ile tespit edilir, Menteşeler kanadln ayarlı çallşmaslnl sağlayacak mukavemene ve dizaynlnda
olacaktlr. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimieİi 45 derece kesi|e.ek imalat yaplan plastik d€raman|n kargi. aksama, kenet Ve
dğbellede gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasa) paslanmaz vida kullanllarak bu iş için geliştirilmiş makjnelerle kaynatlmak
suretiyle tespiti yapllacaktl., Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde slzd|rmazkğln sağlanmasl, kanat araİklarlnda izolasyonu
sağlayacak contalarln sisteme uygun ola.ak yerlerine tespiü hin her hJrlü malzeme ve zayiatl, inşaat yerindeki yükleme. yatay ve
düşey taş|ma, boşalima, işçilik, a.aç ve gereç gider|eri, muteahhh genel gidederi ve kan dahil, yerine .nonte edilmiş plastik
d€İafian|n l kg fiyatl:
oLÇU:
1)Yalnlz sert PVc plastik doğ.ama maıze.nesi, EPDM kaüJçuk conta, silikon esasİ macun, tespit vidalan, birleşim paçalafl, profil
içinde bulunan takviyele. bi.likte tartİlr.
2)ldare lüum görduğü takdirde proie boyutlan üzerinden, prorilleİin tablodaki ağlrllklanna gore tart ağlrl|ğınl tahkik edebilir. Bu
tartl neticesinde tablolara nazalan "/"7 ağ''.lık fazlas|na kadar ödeme yaplllr. Tablodaki ağ|rl|klara naza.an tarh netice§i bulunan
ağlrl(|n az o|masl halinde, yap|lan imalatln idarece kabu| edilmesi şartlyla taütl esas ahnlr.
3)Detay proiele.inde gerek plastik proİillerin, gerek§e metaltakviye profillerinin metre ağ|rllklan ile bağlantı elemanlarınln birim
ağ!rhklan belirtilecektir.
NoT:
1)Madeni aksamln yerine takllmasl bedeli doğ.ama fiyatla.lna dahildİ.
2)Plasük d€İama aksesuan (ispanyolet. menteşe, kilit ve ilaveleri. vasistas makas ve çaÇmalan, pivot menteşeler. süfgüler, kapl

' alt flrçalan, her tl]rlü kap| kollan, hidrolik mekanianalaİ benzeri aqna, kapama, kilitleme mel€nizınala.l vb.) tartlya dahil edilmez.
: Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline 6,6 25 müeahhit genel gidederi ve kan ibve
edilerek ödenir.
3)Tüm ana profiıler ale ilave profiller, pencere kapall iken gofülmeyen ve dikkat çekneyen bir yerde, en az 1 m araİklarla okunak]l
ve görünü. şekilde proİil uzunluğu boyunca işaretenmelidir. Ana p.oliller ile ilave pİofi|le,in işa.etlenmesi en az aşağldaki bilgiled
içermelidir_
- imalatçlnln adl veya ticari ma.kasl,
- Bu standardln işaret ve numarası (fS 5358 EN 12608 şeklinde),
- Et kaİnkğl slnlfl.
- izlenebilirl lamak in i olabilecek imalat kodu n; tarih Vb

Teknik Tarifi: Mevcut eski badananln tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçl ile muntazam bir şekilde tamar edi|mesi, flrça
ile bi.inca ve ikinci kat badanadan sonra makine ile iJçüncü kat beyaz kireç badana yapamasl, badana yapllan alanln lemizlenmesi,
bıJ iş|erin yaplması Çin her türlü malzeme ve zayiat, işçilik. sehpa, müeahhit genel gadede.i ve kan dahil, l m2 fiyatl:
oLÇU : Projesi üzerinden badana yapllan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşü|ür
NoT : iç ve dış badanalarda, 3 m den yüksek dwar ve tavanlarda aynca iş iskelesi verilir. sıva için iş iskelesiVarsa ayrlca
badana verilmez

13 25-003/05 Eski boyall yüzeylere a§aİ uygulanarak iki kat su bazll mat boya
llmasl

Teknik Tarifi Eska boyalı yüzeylerin telflrça, zlmpara Veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alç| tamifinin yapllmasl,
zlmpa.alanmasl, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, isterıilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,1o0 kg z.kat su bazlt mal boya yaplmas| için
her tüdü malzğne ve zayiatl, işçilik, mğteahhit genelgiderleri ve kan dahil, 1 m2riyatl.
oLÇU: Projesi üzerinden boya yap|lan yüzeyle. öıçülür. Tün boşlukhr duşülür.

taJ.4!!44q3y!]9q jş ]ş!9! siverilir slva iskelesa
annda , her türiü desen ve yüzey özelliğinde,

arl ile 3 mm derz aral|kll döşeme

]Y.25-0oy0312 Eski boyalt yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapllmasl (iç cephe) m2

14

M

yer
rlclsl ile

lLDIz

verilmez

11 Y.23.241

40x40cm
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TEKNiK şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : ORTAH|SAR REHBERLİK ARAŞT|BMA MERKEZ| ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat imalatları sayfa: 3

(%|
s.
No Poz No imalatln cinsi Birim Mikıarl Pursantai

Teknik Tarifi: onaylanmtş detay proiesine Uygun dizgün yüzeyin, yap|şmayt engelleyici ki., toz, çapak ve benzeri kaİntllardan
anndtnlmasl ve neİnlerıdirilmesi, yüey üenne çimenlo esası. yüksek perrormansİ, kayma özelliği azahllmlş. açlk bekleüne
süresi uzatımış ka.o yaplştncınln sürulme§i ve özel tarak ile yivlendirilmesi, iıo x ııo ğn anma ebatıannda her türlü desen ve
yüzey özelliğine sahap. ı.kalite, renkli seramik yer karosunun. masta. ve tesviyesine uygun olarak. 3 mm derz arallkian blraklarak
döşenmesi. derzlerin istenileo renKe çimento esasll. standa.t perfo.mansİ derz dolgu malzernesi ile doldurulmas|, kaplama
yapllan yüzeyin lemizlenme§i, her türlü malzeme ve zaiyah. işçilik araç ve gereç giderlefi, iş yednde yükleme, yatay ve düşey
laş|ma, boşaltma. müteahhit genel giderlera ve karı dahil
olçü:Kaplama yapllan yüzey ve va6a süÜgelik projesi

1 m' fiyatl
üzerindeki ölçülere göre hesaplanlr,

ara|lkll duvar kaolamasl vaollmasl (karo YapIstlrıcısl ile)
T€knik Tarifi: onayıanm|ş detay proiesine uygun düzgün yüzeyan. yap|şmay engelleyici kir, toz, çapak ve benue.i kaİntllardan
anndlnlması ve nemlendirilmesi. yuzey üzerine çimento esasll, standart perrormansll, kayma özelliği azaltllmlş karo yapştlr.cln|n
Şürulmesi ve özel ta.ak ile yiüendi.ilmesa, (25 x «} ğrı) veya (25 x 40 cm) anma eballannda her tuflü desen ve yüzey özelliğine
sahip. l.kalite, renkli selamik dwar karosunun, mastalına uygun olarak, 3 mm dez arallklan blrakllarak döşenmesi, derzlerin
astenalen renkte çimento esasll. standari performansll derz dblgu malzeme§i ale doldurulmasl, kaplama yaplan yüzeyin
temizlenmesi, her tüdü malzerne ve zaiyatl, işçilik araç ve gereç giderleİi, iş yerinde yükıeİrıe. yatay ve düşey taşlma. boşaltİna.
müeahhit genel gidederi ve kan dahil 1 m'fiyatl:
olcü:kaDlama vaollan vüzevler Droiesi üzerindekj olcülere oöre hesapıanlr.

16 Y_27.583 2.5 cm kahnhğında 40o kg çimento dozlu şap yapllmasl
Teknik Tarifi: Poje ve detay poe§ine göre, şap yap|lacak yuzeyin temirenmesi, ykanması, ,l m3 kqna ,loo kg çimento katllarak
eıde ediıen harçh 2t2 crn kesitinde ,endelenmiş çltalada yapllan anolara şaşlrirrıaİ ortalama 2,5 ğn kaİnllğlnda mala perdahh şap
yapllmasl, gereKiğinde sulanması, ternizlenmesi. ykanmas| hin g€,ekli he, turlo rnalzeme ve zalat, ışçilik, inşaat yerindeki

. yatay ve düşey taş|ma. boşaltrna. müteahhit gene| giderle.i ve kan dahil, 
' 

m2 fiyaİ:
üzerinden lr

en Mimar
ELEYEN

(25 x 33 cm) Veya (25 x 40 cm} anma ebatlarlnda, her türlü desen Ve
15 Y.26.00ğ405 yüzey özelliğinde, l.kalite, renkli seramik duvar karolarl ile 3 mm dez m2



TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞiriı,ı ııüoünı_üĞü

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)
işin Adı : oRTAHisAR REHBERL|K ARAşT|RMA MERKEZ| oNARlM lşi
İş Gıubu: Ana Grup>lnşaat İmalaüları sayİa: 1

s.
No Poz No imalatIn cinsi
,| 18.'83

Birim Miktarl

m3

Pursantai

2 18,195A m2

3 18.198/r24 seramik, fayans vb. kaplama sokülmesi m2

4 l8.19€y28A

5 A,l0 Menıeşenin yerine takıımasI Adet

6 MsB.608 Ki.eç Ve Çimento Karlşlm| Harçla Kaba s|Va Yapllmasl
,l35 mm kallnllğlnda yatay delikli fuğla (19ox135x190 mm) ile duvar

lmasl
Çimento esasll polimer modifiyeli iki bilesenli kullanlma hazlr yalltlm
harcl ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kallnllkta su

7 Y.18.00r/c,l4

8 Y.19.08r028 m2

Itlml ılmasl

9 Y.22.001/01
Ahşaptan masif tablall iç kapl kasa Ve pervazl yapllma§ yerine
konulmasl

m2

10 Y.22.00903 Laminat kaplamall, iki yüzü odun lifinden yapllm|ş levhalaria (mdf)
kraft u kanadl lması rine takllmasl

kg

görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde,enazlma
12 Y.25.0oy03 Eski boyall yüzeylere üç kat b€yaz kireç badana yap|lması (iç cephe) m2

l3 Y.25.00J05 Eski boyall yüzeylere astaf uygulanarak iki kat su bazlt mat boya
yapllmasl (iç cephe)

l4 Y.26.00r,|o3

T
ln ühen

LAY

40 x 40 cm anma ebatlannda, her türlü desen Ve yüzey özelliğinde,
l.kalite, renkli seramik yer karolarl ile 3 mm derz aralıkl| döşeme

desen ve
mm derz m2

2.5 cm kallnllğtnda 400 kg çimento dozlu şap yapllmasl m:

ToPlafi| 72,2770-

imar
lN EYEN

iş xıı-euı-eni punsıNrı.ıLARı IüZDELERi)

Paılaylcl madde kullanmadan çimento harçll kargi, inş. rkl
Her ıüdü ahşap, kap| kasasl, kapı kanadl pencere ve camekan
sökülmesi

Aıüminyum ve PVc den yapllan her türlü kapl ve pencere
doğramasInln sökülmesi

Plastik doğrama imalatı yapllmasl ve yeıine konulmasl (sert PVc
11 vrlrA1 doğrama profi|ıerinden her çeşit kapl, perrcere, kaplama ve b€nzeri

imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pence.e kapalı iken

(25 x a3 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlannda,
15 Y.26.00d405

arallkll duvar
16 Y.27.583



s Bi.im Miıİa.l Pursantai
(V"|

Poz No imaıatln cinsiNo

1 071-10l6
Antibakte,iyel, Takriben 50x60 cm B€denseı Engelli Lavabo.
(Lavabonun de.inliği en az 43 cm, en fazıa 49 cm olma|ldlr), Adet
LAVABOLAB (TS 605

Teknik Tarili: Belirlilerı cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz. beyaz renkte. Lavabonun montai elemanIan i|e
birlikte, işyerinde temini. yerine montaiı. Not: Renklisıdl seramikten kulıanllmasl dulumunda montajİ fiyatlar'/. 15 arttrılacak
montai bedelleri arttrl|madan aynen uygulanacakt|r. Lavabolar 30512011/AB Yap| Malzemeıeri Yöneaneliğine uygun, cE uygunluk
isareti ile olarak Divasava arz edilmis

2 071-129 Takıib€n 41x50 cm Yarlm Ayakll Tk Yayll, kancall Veya vidall,
LAVABOLAB

Teknik Ta.ifi: 8elirtilen cins ve ölçülerde. sabit sabunluhu veya sabunluksuz, beyaz renRe. Lavabooun montai elernanıan ile
birlikte. işyerirıde te.nini, ye.ine montajl. Not Renkli sld| §eramikten kullanllmas| durumunda montajll fiyatlar % 15 arttr|lacak
montai bedelleri arttınımadan aynen uygulanacaktl.. lavabolar 305l2o11/AB Yag Malzerneleri Yönefneliğine uygun, cE uygunluk
işareti ile

3 073_201

olarak piyasaya arz edilm

Takriben 40x50 cm, Kristal cam, AYNALAR (Ts 5229 ENf1036) Adet

Teknik Tarifi: cam kallnllğl 5 mm, ayna kenan rodaill. ayna üzerinde şeritler olduğubda, şeritler bizoleli olacaK|r. Duva.a bağlant|
vidalafl pi inç malzeüneden ve minimum 5 mikıon nakel l€plarnak veya paslarımaz çelilden olacaKlr. Ayııa dwal asklsı vida ve
dubelle. ile dwarda ye.ine montail. Aynalar 3og20' 1/AB Yap| Malzemeleri Yö.üeİneliğine uygun olarak cE uygunluk işa,eii ile
piyasaya arz edilmiş olacaıdll.

Antibakteriyel, Plastik silonlu pikıen ıakriben 50x60 cm Ekstra sınlf, Adet
Fayans camlaşmlş Çini, ALATURKA HELA TAŞLARl (TS.799)

Teknik Tarifi: Beyaz renKe. 4 köşeli hela taşl; TS-EN 274-1-2-3 e uygun o ı0o mm.lik PVc den yekpare yaglmlş 80"c srcakllğa
ve asitlere dayan|klı 6 cm. koku fermetürlü alatud€ hela sifonu ile birlikte işye.inde temani ve yerine montajl [tS 799a) uygun ve
kalite belgeli olacaktlr. Not Renklislrlı seramik kullanllmasl du.umunda montajh fiyalıa. % 15 arttlnlacak montai bedelleri
arttlnlmadan aynen uygulanacaktlr

Tk

Teknik Ta.iri: Üzerine rezeİVua. konabilir arallkll beyaz renkte (slrll seramiklen) layanstan. kalite belgeli. taşı; en az 13 lt.lik
layanstan komple rezervutrı sen plastikten olurma yeri ve kapağ|; 15ltlik pirinçten kro.naill kalite belgeıi rezervual ala ve taha.et
mı§luklai bakr borusu, rozetleri ve kro.nailı tespit vida ve takozla.| ile badikle işyerinde tğnini, yerine montai| ve işle. halde teslimi
Not: Renkli slrll seramik kullanllmasl durLmunda montajll 

'iyatlar'/" 
15 aİttlnlacak montai bedelleri aİttlnlmadan aynen

uyguıanacaklır.

Teknik Tarifi: Uzerine rezervuar konabilif afal|kll beyaz renKe (camlayn|ş çini) fayanstan. kalite belgeli. taş|; en az 13 ltlik
fayanstan konple ıezeİvuafl sert plastiRen ofulma yeri ve kapağl; 15 ltlik pirirıçten kro.nail| kalite belgeli ıezervual afa ve tiaharet
m(§|uklan baklr borusu, rozetleri ve kfo,narll tespit üda ve takozlan ile bidiKe işye.inde te.nini, yerine ınootajl ve işlef halde te§limi
Not: Renklirayans carnlaşmlş çini kullanllmasl durumunda montaiı fıyatla. % 15 a.tt.lıacak montaj bedelle.i arttrl|madan aynen

6 0791200

7 089_1104
l/2' Lavabo-eviye musluklan, döner borulu, rozetli perlatörlı] tezgah
üzeri veya duvardan montajll, Musıuklar (TS EN 200'e uygun)

Adel

Teknik Tarifi: G6vde dahiİ pirinç palçala, d6küm, slcak d6vme veya hadde mamulün çubuktan talaş kaldlrllarak işlemek suretiyle
yapllmlş ürünle. TS EN 198o. Ts EN ,| 2164, Ts EN 12165 standaıtla.lna uygun hammaddeden üreıilmiş. TS EN 24a yüey
standaıl gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak Ts EN 200, TS EN 274, Ts EN 817. Ts 31€ ürün sıandarilarlna
uygun olarak üretilmiş, tek kunarrdaİ armalürler Ts lso 7005, çitt k_mandaİ bataryalar Ts 20oe uygtn olaİak imal edilmiş. çitt
kunandalı ürünlerde kullanllan lastik klapeli standart salmastra grubunrfı mil, govde vb, parçahn Ts EN 12164 standardına uygun
hammaddeden talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş, tün üfünlerde kuı|an|lan cüta, o-ring vb, paçalar EPDM. NBR malzerneden
yaglmlş, ürünlerde kullanllan yağ, colta. ğring vb. bilğşenler KTw(Kalt Trinken wasser, ı/ne suyu standafdD, wRc (water Bye
Laü4§ scheme. ıj.ne suyunun temas etliği metal dlşl parçalafdan suya geçen tok§it miktan ölçi6ü), DVGW (Deutsche
Ve.einingung des Gas-und wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatörler EN 246 ya uygun ve KlwA (Mekanik testler.
akustik testleri, sudaki .enk ve tat değişimlerin ölçüsü) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve uze.inde ma.kalanm|ş, perlatör
g6bekıen phslih fleksbll bağlant hoİtumlarlnln dlş yüzeyleri paslanmaz çelik ö.gülğ, iç hortwnu EPDM oıan, 

'leksbll 
DVGW

Klı6/A, swcw(Mekanik testler, akustik teslleri, sudaki renk ve tat d€işimlerin ölç[İsü) belgelerinden birine Şahip, bu belge fleksibl
üzefine mafkalanmlş, tün üft nle.de kuılanllan koı ve volanlal metal olmall akilik veya plastik olmayan tek kıİnandah bataryalarda
kullanllan kartuşlar NsF CThe Pubıic Heaİth and Safety company)veya wRAs (watel Reguhtims Advisory scieme) belgeli.
totoselli ürünler cE belgeli olmaldlr. O.etici 

'i.rna 
|malat yeterlilik belge§i, Hiznet yetedilik belgesi, satlş sonras| hizİrıet yeteİlilik

belgesi. lso 9o0o, lso 1,1000 belgesi, TsE uygunluk belgelerine sahip olmaİ ve güncel olmaİdır.
Not Armatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapllmasl haıinde montaj!l fiyatla. % 25 a.ttlfilacal( montaj bedelleri aİtt|nlmadan

Teknik Ta.ifi: Kalite belgesini haiz armatüderin işye.inde temini ve yerirıe moniaı

Klsa musluk, peflatörlü rozet dahi|, Musluklar (Ts EN 200'e uygun) Adel112

9 089704 Plastik lavabo ve eviye sifonu os-EN 274- 1 -2-3'deki ölçğleİe uygun
8o"c srcakl|ğa dayanlkll 6 cm koku fermetürlü)

Adet

Teknik

0 09c2o1

ol
10x16 cm, Fayans sabunluk (kolsuz)

Y(i
a YıLD,Z

sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için)

Ta___1 Adet

TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞiriu ı{ÜoÜnlÜĞÜ
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ORTAHİSAR REHBERL|K ARAŞT|RMA MERKEzi ONARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat sayta:1

Adet

4 07$1103

5 079-100 Takriben 35x55 cm (Ekst,a kalite)

Antibakteiyel, Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite.
(Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm araslnda
olmalldlr), KENDlNDEN REZERVUARLl ALAFRANGA HELA VE
TEsisATl

^*| T-l

8



s.
No Poz No imalatln cinsi Biıim ııiıitarl Pursantai

(1",
ü Teknik Tarifi: Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, damlahkll, dwara yarlm gomülebiıen veya fayans iıslü montaj elemanlan ile
bidiKe sabunluğun işyerinde ternini ve yerine mont4|. Not Renkli fayans camlaşmlş, çini kullan|lmasl durumunda mont4h fiyatia.
"/o 15 a.tt.nlacak mortai bedelleri arülnlmadan aynen uygulanaciıktlr.

11 091_10o0
Engelliler için kat|anabilir tufunma ban, Engelliler için katlanabilir
tutunma barl

Adet

Teknik Tarifi: Paslanmaz çelik üzeri kro.n kaplama takriben, 80o mm, min o 30 mm(krom kaplama yerine püskğrtme boyall
olduğunda takdirde montaill fiyatlar % 10 eksiltiİerek, montai bedelIefi eksiltilmeden ödenir.),l2 094-400 Kağlthk (paslanmaz çelik) Adet

Teknik Tarifi: Paslanmaz çelik sacdan kağltığln kromaill tespit vidaları Ve özel takoz veya dubelİeri ile birlikte işyelande temani ve
! y€İine morıtaİ , 

_ _
t3 094_500 Enqelliler iÇin kağltllk Adet

Teknik Tafffi: KAĞlTuK: (Öhü: AdeL ihza.at: "/. 60)

14 097_203 sert plastik l0x10 cm, Yer sl]zgeci (Ts-327/2'a ya göre) Adet

Teknik Tarifi: Pik dökümden, kendinden koku fermetürlü, lzgafall ve temizleme tapaİ yer süzgecinin aşyerinde temini ve yeline
5 c,m. o 50 mm

15 204_3102
Pn 20 polipropi|en temiz su boru 1/2'20E,4 mm Polipropilen ıemiz su 

m
borularl

Teknik Tarifi: Ts EN |So 1587+2ye uygun. polipropilefl (PPR- c). İp; 3ten mamül ve sağılk Bakanİğlndan içme suyu borusu
olarak kullanlknaslnda saknca bulunmadlğ| belgelendirilmiş. bo.u|ann işyerinde ternini, proiesine uyg(İl olarak ke§ilmesi, tizyolerm
kaynak makanas| ile bağlantl parçalann|n boru uçlarlna 260 'c slcakllkta slkılarak kaFak edilmesi. (Kaynak için her lürlü malzerne
ve işÇilik dahil) Montai malzemelerinin bedeıleri avnca ödenecektir

Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4'2514,2 mm Polipropilen temiz su
borular|

m

Teknik Tarifi: Ts EN ıSo 1587,1-2'ye uygun. polipropilen (PPR- c). 'l]p: 3ten mamül ve sağİk Bakanllğlndan ıIne suyu borusıJ
olarak kullan|lmaslnda saklnca bulunmadlğl belgelendirilmiş, boruiafin işye.inde temini. proiesine uygun olarak kesiımesi, fazyoterm
kaynak makinasl ile bağlantl parçalann|n boru uçla na 260 "c Şlcakıkta sıklarak kaynak edilme§i. (Kaynak için her türiü malzeme
ve işçilik dahil) malzemele.inin bedelleri aynca odenecektir

17 M-31o4 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1'325,4 mm Polipropilen temiz su
boruları

m

Teknik Tarifi: Ts EN lso 15874-2'ye uygun, polipfopi|en (PPR- c), İp: 3ten mamülve sağİk Bakanİğ|ndan içme suyu bo rusu
olarak kullan|lmaslnda saknca bulunmadlğl belgelendi.ilmiş. borulann işyerinde temini, p.oiesine uygun olaİak ke§ilm6i. fizyoterm
kaynak makinasl ile bağlant parçaıa(nln boru ı.rçlarlna 260 "c sıcakllkta slklhrak kayrıak edilmesi. (Kaynak için her lüiü malzefrıe

ilik malzemelerinin t edelleli ödenecektir

18 2o4-4o1 sert PVc plasıik pis su borusu (geçme muffu, çap: 50-40 mm, et m
kal |3mm

Teknik Ta.ifi: Ts EN 13291'e uygun, seıt PVc plastik pi§ §u borulannln iş yerinde teİnini, ge{İne veya yaplştrma muflu olarak
ye.ine montail

sert PVc plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et19 2o4-4o2
kalInll l3mm

Teknik Tarifi Ts EN 13291'e uygun, sed PVc phstik pis su borulannln iş yeriİıde te.nini, gegne veya yap|ştlrma muflu olarak
I

Teknik Tarifi: 97I23VAT BaslnçIl Ekpmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesica elemanll, pik karbonlu çelik veya paslanmaz

çelikten, vidaİ. wafer, lug veya flanşlı, g€ç§e bif küre ile kunanda edilen, elle aç|ltp kapama düenli küreselvanalann iş yefinde
tefnini ve ne

22 10_624
20 a mm (3l4"), Pi.inç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contah, tam Adet

Vidall KÜRESEL VANALAR 3148
Teknik Ta,ifi: 97/2gAT Baslnçh Ekipnanhr Yörıetnel(rine uygun, ddnçten ke§ici elefİıanİ, pik karbonlu çelik veya paslanmaz

çelilden. vidall, wafeİ, lug veya flanşİ. geçişe bir ko.e ıle kunanda edilen, eıle açlllp kapama duzefili kı].esel vana|ann iş yerinde
teminive

Tarifi: 50'75 crn ölçülerinde ve açlft monte edilebilir olacaKl.

Mimar

Engelli Aynasl1891

T

M
nol

u e

LEYEN

TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞiriıq ı,ıüoünı_üĞü
rerııix şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : ORTAH|SAR REHBERL|K ARAŞT|RMA MERKEZ| ONARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat sayİa: 2

16 204-3103

Se rt plastik pis su (geçme muffu, çap: 100-110 mm, "t .
1'e uygun, sert PVc piastik pis su borulannln gegne veya yapıştlıma mrıllu olarak

15omm( preste imal edilmiş tam Adet
VANALAR

20

21

Adet



TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞiriı,t ı,ıüoünı_üĞü
rexı.ıir şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : ORTAH|SAR REHBERL|K ARAŞT|RMA MERKEZ| ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

s.
No

sayta:1
Poz No imaıaıln cinsi Birim tvlıktarl

Pursantai

1 792-101 Normaı sorti, Halogenİİee kablolu aydlnıatma sodasi Adet

Tekflik Tarifi: Halogen F.ee Alev yaymaz boru herisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 soni hatlan en az 1,5 mm2, lEc 60332 Parl
3.1 Kat.c veTs EN 50267-' no.m|a.|na uygun, faz ve nöt, iletkenleri Ts 6249'a g6re renk|endirilmiş plastik izoleli (Ho7z,o7z1'
cinsinden o|mak üzeİe bl.rat kle.nens. anahtaİ, armatür, tespit takozu. her neü malz€.ne lemini, işyerine rıakli ve işçalik dahil
kornple slva üstü veya slva altl aydlnlatma sortisi yaplımas| (armatür ha.iç). Dwa. kallnİklafl noımalden fazla olduğu halle.de fiyat
lark ödenmez.(rs EN 6,|386-1, lEc6o7y standa.tlanna uygun, UL test seftifikala na, VDE veya geçerli ull§lararasl
sertafakaıara. boru so.ıi fiyatlna dahildir)

2 glGl18 wc / Banyo acil ipli çağrt butonu 1Öıço: aoet, lhzarat "/"60) Adet

Teknik Tarifi: Nem ve toza ka§l korumall. çağn, re§et but onu, uyarı lambasl bulunan modoı ve bundan sarkan naylo.ı örgü|ü sı:im
ve ucundaki çekme halka$rıdan oluşan ünitenin işyerinde ternini. hemeü malze.ne ve işçilik dahil işler halde teslimi.

3 81G119 Kapı üstü ikaz lambasl (Ölçü: Adet, ihzarat 0/060) Adet

İeknik Tarafi: Hasta odalaı kaplsl üstünde kullanl|an 12V veya 24V oc gerilimle çallşan kmlzl yeşil renKe, lşlğl dağlt na özel|iği
ksek ll sa lambanln lem hemevi malzeme ve dahil ler halde teslima

4 ELK.oZEL19 B Tipi Armatür Adet

özel poz-
8raille Ve Laün alfabeli engelli tuvalet kapl levhasl Adel

i_8

seyit E lLDlZ
Ele Mühendisi
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TRABZoN iı_ ı,ıtı_ı_i eĞiriı-r ı-ıüoünı_üĞü
iş rıı-sııı-eni punsıı.ırııı-ını (vüzoeı-eni)

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredi0
İşin Adı : ORTAHISAR REHBERLiK ARAŞT|RMA MERKEZ| ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisaıı sayfa 1

s.
No

Puİsantaj

2

3 8l0_ 1 19 Kapl üstü ikaz lambasl (ÖÇü: Adet, lhzarat: %60) Adet

Poz No imalatln cinsi 8iİim Miııarl

Normal sorİi, Halogenfree kablolu aydlnlatma sortisj Adet

810_ 1 18 wc / Banyo acil ipli çağn butonu (Öhü: Adet, lhzarat: 0/060) Adet

4

5

ELK.ÖZELI9 B Tipi Armatür
poz- engelli- Braille ve Latin alfabeli engelli tuvalet kapl levhası

Adeı

Adel8

E

Toplam: 3,97,19 -

E

le Mühendisi
HAzlRLAYAN

a(
Nc N
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ORTAHİSAR REHBERLiK vE ARAŞTIRMA MERKEZi ONARIM İŞ

iNşıır MAHAL ıisrssi
1- (18.198/12.4,, 18.t85A) Tüm tuvalet içerisindeki kabln tuğla duvarları, duvar ve yer

seramikleri, tuvalet taşları vb. mahal içindeki her şy kırılacak ve altındaki dolgu malzemesi
boşaltılacaktır. çıkan malzeme mahalden uzaklaştırılacakır.

2- (MSB.6O8/AJd\ )Yeni oluşturulan duvarların her iki yüzeyine ve seramikleri sökiilen duvariara
kaba sıva yapılacak.

3- (Y.l5.140/l5, Y.l9.085/027, Y.27.583') Tesisat borulan ve Su teslsat|nın zeminden geçen

kısımları tamarrülandıktan sonra, üzerine şap atılacah gerekli sıkıştırma işlemi yapılacak.

Şap atılan yerler Çimento esaslı po|imer 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.

ıl- Eğim hela yönüne olacak.
5- Yapılacak kontrollerde, seramik yiizeyin üzerine su döktilerek suyun yönünün kontrolü

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

izolasyon sürdürülecek ve yeniden seramik döştilecek.
6- (Y.26.005/403) Tüm mahallerin zemini, 4Ocmx4Ocm renkli seramik ile döşnecek.
7- (Y.26.W|4O5) Tüm duvarlar tavana kadar 25cmx4Ocm renkli seramik ile kaplanacak.

& Helalann ara tıtilrne duvarlarının i,ist kısımları da seramik döşenecek. (Y.26.Wl4O5'
9- Seramiklerin köşlere gelen kısımları ve kabinlerin üst kısın arına köşebent takılacak.
l0_ Wc mahallindeki tüm duvar yüzeyleri seramik kaplanmış olacak.
ll- (Y.25.003/O3) Wc'nin tavanları boyanacak.

ı2- ( ı8.198/28A, 04.773lA0!., u.773lAo8, M.773lAlo,Y.23.z4l) wc' lerdeki tüm PVC kapıları
projelerine uygun imal edilecek. Montaj| yapılacak. Çalışır halde teslim edilecek. . Kapılaı,
gri contalı ve 70 lik seriden olacak. En az üç menteşeli olacak. Teknik grtnamedeki
özelliklere uygun imal edilecek.

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

Kontrol elemanlarının onayından sonra şap atılacak ve seramikler örülrrıeye başlanacak.

lıl- seramik çeşitleri kontrol elemanlarına gösterilecek en az üç çeşit s€ramik getirilecek. kontrol
elemanlarının onayından sonra örülmeye başlanacak.

15- (18.198/28A, M.773|A0I, M.773(AO8, M.773lAlO, Y.23.24l) Wc'lerin giriş kapılannın
kanatları ve kasaları Pvc kapı olank yenilenecek_ Kanatlar en az üç rııenteşeli olacak.

l6 Giriş kapısının yapımı sırasında oluşacak sıva ve boya üamirleri yapılacak.

17- Pğesinde gösterilen mahale engelli wc koyulacak.
l& İnşaatın kınmı, yalıtımı ve seramik örülmesi şarrıalan resimlenerek kontrol mtihendisine

verilecek.

GENELŞARTI},R
l. İsteklilerin işi pğe, şartnaıne tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup
Pursantaj tablosu sadece tjdeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursanuj tablosunda olsun
ya da olmasın, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına
uygun bir pkilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan

hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.

2. İş Kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taşırTıalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir
bedel ödenmeyecektir.
3. İş sonunda çalışılan mekinların temizliği bedelsiz yapılacaktır.
4. Yapılacak işler işin projesine teknik şartnamesine ve mahal listesine uygun yapılacaktır.
Yapılacak tüm iş kalemleri Pozlara, bayındırlıkça açıklanan poz tanrmlarını, mahal listesinde
yapılan iş lanınılannı, açıklamalarını beraber ve ay ayı karşılamak zorundadır. Mahal



listesinde pozlara karşılık gelen tanımlar genişletilmiş olup açıklama dihllindeki tüm işler
ilave bir bedel istemeden yüklenici tarafindan fen ve sanat kurallarına uygun şkilde
gerçekleştiri lecektir.

5.İş kapsamında iş güvenliği ile ilgili tüm önlemler yüklenici tarafından alınacak.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCAT|ONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCAT|ONAL PRODUCT

oRTAHlsAR REHBERL|K ARAŞT|RMA MERKEzl oNARlM lŞl
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70 LiK PVC
l00/200Ahşap kapı kanadı ve kasası
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ORTAHiSAR REHBERLİK ARAŞTR.MA MERKEZİ
wC İÇ KAPISı 90

100

ru(f
O

70 LiK PVc
TDPLAM 1 ADET VC Ç

I-PVC 70 LiK SERiDEN GRİ CONTALI KURŞIJN
iÇERMEYEN MALZEMEDEN OLACAI(
2_ KULLANILAN MARKANIN l. sINlF PRoFiLiNDEN
YAPILACAKKAPI KOLLAzu PVC MARKASIYLA AYNI
oLACAK.
3-PVC doğramalar; TS 20l ve 5358 de büsedilen tiirn
özelliklere süip sert PVC
4-PVC profiller son derece diizgiin ve piiriizsiiz, parlak
olacak.
5-Kas4 kanat, orta kayıt ve kapı PVC profilleri dıştan içe en
az 4 odacıklı, seri genişliği en az 70 mm olacak.
6-PVC profiller ham PVC olarak (çttasız, metal takviyesiz,
contasız) kas4 kanat, orta kayıtta ortalama en ız 1.250
grlmt'nin altında olmayacaktır
7-Ham madde ve mukavemet öze[likleri başta olmak üzere
ttin özelliklerin DIN l8055 normlarrna uygun olacaktır.
8-Metal takviye (destek sacı) profılleri TSE 914 'de bahsedilen
özelliklere uygun sıcak daldırma mğtodu ite 40-50 mikron
galvaniz ile kaplanmış olacaktır.
9-Metal takviye profilleri sac et kalınlığı 1.5 mm'den az
olmayacaktır.
lO-Kapı ispanyoletleri Alman Winkhaus veya muadili marka
o[malıdır. İspanyolet karşılıklan eğimli ve konik çektirme
özelliğine sahip olacaktır. Kapılarda kilitli kapı ispanyoleti
kultanılacaktır. İspanyolet takımına ko[, aynalar kitit tertibatı
dahil edilmiş olacaktır.
l l -Kapı kanatlannda 4 yerden kavramalı ve ispanyolet
göbeğinde kol bağlamak için cıvata yerleri açılmış olacaktır.
l2-Kapı kanadı kasaya en az üç menteşe ile tuttıırulacak.

70 LıK PVc
TOPLAM 2 ADET VC Ç KAPISI

KAPISI YAPILACAK,

YıLDlz
k MinıarYükse

ru
O
O



ORTAHISAR REHBERLIK ARAŞTIRMA MERKEZI

wc dış kapısl
l adet yapılacak.

Kapı kanadı detayı KAfI KAsASl DETAY|
Kagn|n he. iki lznfl5 mm mdf lam ile kaplanacak.

cmJd cm laıa

6 mm mdf lam

mm mdflam

Kasa içi k.§ane ağacmdan yapııacrk

E
Y Mimar

lLDlz

1-Kanadın iç kısmına; l5 cm arayla 3cmx3cm ölçülerinde
latalar çakılarak, iç vgara oluşturulacak.
2-Kapı kanadının her iki yuzü 6- 8 mm mdf lam ile kaplanacak.
3- Kapı kanadına 3'er menteşe takılacak.( bilyeli)
4-Gömme iç Kapı kilidi silindirli 1. sınıf
5-Kapı kolu ve aynaları (pirinç l. sınıf)
6-Kasanın her iki tarafindaki çerçevesi 6 mm mdf ile
öLçüLER yERNDE ALINACAKTIR.+ -5 CM DEĞişKENLİ

kaplanacak.
L

6 mm früf lam

K GÖSTERE

Ka§a içi kestane ağa.ından yap|lacik.

T* l
r---------------



Kloz€tle.de tutunma çubuklaİl (Ts 91ı l )

Tuvaletleıdeki tutunma çubuklan Şekil ı 46'ya uygun olmalldlr.

l2

2:l]

6 ?

-
l0

NfuM
'- 

E l oz92
2- En02 30cm

'- 
Enoz Jı «ı,

+Enozı,37m

' 
Enoz 1,07 m

GEnoz wcm-enfodog'afi

7- Enoz$cm
8 - En oz 13 cm - en lo2lo ıE .m
9 - Iwolet kdğıdl
lo - E^ oz 35 .n - en todo 55 cn
ll - ı,+1,5m
ı 2 - tn fodo 90 cnl

l

^

sekil 'ı46- Kloreİte tuttl.ma çıJblklarl ve kjğırİk als 9] 11)

Tutunma çubuklarınln çapl 3,2 cm ile ],8 cm aıasında olmahdıı. Duvara monte edilmişse duvaİla tutunma

çubuğu arasında 4 cm menfe bulunmahd|r.

Klozetin arka duvanndaki tutunma çubuğu 80 Cm-95 cm aİaslyükseklike olmalıdır. Klozet arkasında yeralan

duva.daki tutunma çubuğu en az 92 cm uzunluğunda olmalldıı. Tutunma çubuğu klozetten nğ Veya sol
ya6a doğru en az 30 cm uzamalldlr.Tutunma çubuğunun diğe. tarannln uzunluğu i5€ en az 62 cm olmalld|İ-

Klozetin yan taraflnda bulunan tutunma çubuklan da arka duvaıa en fazla 30 cm mesafede ve en az 1,07 m
uzunlukta olmahdır. Bu tutunma çubuğunun ucunun arka duvara mesafesi en az l,J7 m olacahlr. Yan
duvardaki tutunma çUbukları da zemin yüzeyinden 80 cm-95 cm arasl yükseklikte yef almal|dlr.

E YıLDlz
Mirnar

2

l



| ,ı | ı ııı,-

2

ıwbr
ı- En02 90 cm

2- Ea az 1,5 m

' 
En az 10 cm- en fodd 25 cm

4- Kotlonabiıil lutunmo çubr,ğu
s,oılwlo sobi en,,r,i, tu.unno çubuğu
&lo.m
?- 16cn
8- En oz 30 <m - En fodo 35 on
çEnozı,9m

ı 1- Tohoret musluğu

9 4 ]

ı0

5

l1

Şeıli ]J8. Klozet€ lek ıaranan yatay alanJter iım<| (Genl§ tuvalet için) üTs 9l1 ] i

8

6
7

L

::=l

2 l,4 3

6

|- Ena290cm
2- En az 1,5 m
3- En oz lo cm- en fo2lo 25 <fn

a- Kofloılobiln fufunlü çub!ğu

' 
Dlrvolo 

',bidenıni, 
.u.unüfio çubuğu

6 70.n
7- 1ı6cm

8- En oz 30.m - en fozlo 35 an
ll En d21,9 m
lG Laımb
1l-En oz 5s on
12- En oz 35 al - en fotra 15 <m

r 5 12

,.J

şekii] ]9, xlozete lek tsiaf:an yatay transfer öm€ği {Dar tuvalet için) {T591l ])

Esm ıLDlz
YuksEbMamal
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Lavabo kullanlml için lavabo önünde boş bir zemin yüzeyi ve lavaboaltında diz boşluğu sağlanmalldIr. (Şekil

149). Lavabonun derinliği (ön yüzünün arka duvara olan mesafesi) en az 43 cm en fazla 49 Cm olmalldIr.

önden yak|aşımda lavabo önünde 76 cm xt, 22 m'lik net döşeme boşluğu bulunmahdlr. Bu net döşeme
yüzeyinin fazla 49 Cm'si lavabo alt|na doğru uzatllabiliİ (5ekil l49}. Diz boşluğu için döşeme üzeranden
lavabonun alt|ndaki boıu kısmına kadaı olan yük§eklik en az 68,5 cm olmal|dlr. Bu minimum yükekliğin
lavabonun ön yüzünden içeri doğıu en az 20,5 cm'lik bir derinlikte de sağlanmlş olması gereklidir.

Lavabo yuksekliği |avabonun alt yüzüne kadar, net en az 75 cm lavöbonun ön üst yüzüne kadar en fazla 86
cm olmalldlr (Şekil l50).

z

5

Ş€kiI l49. Lavabo önü olcüleri i;s 91 ] l )

]

2, Ea oz 43 en fo.la 19
J- En oz 1,22 m

5- En oz 75dn

\!:Z

l - kİoryoyo edrim için 
"n 

İo7o 30cfu
2- En02z)orl

+ En oz68,s cm

Es ıLDlz

Şekil l49. Livaboğnü öl(üleri iTs 9] 1Ii

ytiksek Mimar
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REHBERLiK ARAşT|RMA MERKEZi oNARlM işi içiN ELEıfiRiK MAHAL LisTEsi

1- Wc onarımı yapIlacak alanlardaki elektrik tesisatı tümden yenilenecektir.(792-101

halogenfree kablolu aydınlatma sortisi kullanılarak: Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde

linye hatlari en az2,5 mmz sorti hatlarl en a2 1,5 mm2, lEc 60332 Part 3.1 Kat.c VeTs EN

50267-1 normlarına uygun, faz ve nötr iletkenleriTS 5249'a göre renklendarilmiş plastak izolela

(Ho7z,o7zl'l cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi

malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü Veya slva altl aydİnlatma

sortisi yapılmasl (armatür hariç). Duvar kalınlıklarl normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı

ödenmez.(TS EN 61386-1, lEc60754 standartlarına uygun, UL test sertifikalarına, VDE veya
geçerli uluslararasl sertifikalara,cE Uygunluk işaretlemesi iliştirilmiş halogenfree alev yaymaz

boru sorti fiyatlna dahildir))

2- Dönüştürülecek olan wc alanları için her bir bölme ayrı ayrı aydınlatılacak şekilde tesisat

çekilecektir.
3- Her bölme tavanlna toplamda 3 adet B tipi armatür takllacaktlr.

EleKrik Müh
Seyıt



oRTAHisAR REHBERLiK ARAŞT|RMA MERKEzl oNARlM İŞi

MEKANiK TEsisAT MAHAL tisTEsi

1. Ekli projeye göre wc mahaline alaturka hela taş|, klozet ve bedensel engelli klozeti montajl ve

tesisat bağlantllarl yapllacaktlr. (075-11o5, 079-100, o79-r2oo, Poı No'ya uygun)

2. En8elli tuvalet kabini içerisinde engelli lavabosu, engelli aynası, engelliler için kağıt havluluk ve

sabunluk ile katlanabilir tutunma barl montajl, engelliler için evrensel standartlara göre (T5

9111) yapılacak. (V.1891, o9o-2o1, o91-1(x)o, (D4-50o, 071-1016, 089-704 Poz No'ya uygun)

3. Tuvalet mahaline ekli projede belirtilen yerlere 2 adet yarlm ayaklı lavabo Ve tesİsatl montajl

yapllacaktlr. (071-129, 089-704, Poz No'Ya uygun)

4. LaVabo bataryaları döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah üzeri monta,jlı olacak. Takılan

markanın 1. S|nıf malzemesi olacaktır. (089-1104, Poz No'ya uygun)

5. Alaturka tuvalet kabinine kısa musluk Ve krom kağlt havluluk ve pprc küresel bas tesisatl

montajı yapılacak. (089-112, 094{00, 210-523, Poz No'ya uygun}

6. Alafranga tuvalet kabinine kağlt havluluk ve rezervuar musluğu tesisatl montajl yapllacak. (089-

112, 094-400, Poz No'ya uygunı

7. Tuvalet mahallindeki pis su tesisatl borularl, fittingsleri Ve montaj ek parçaları yenilenecek,

zeminlere engelti kabini ile alafranga wc kabinine yer süzgeci konularak akara bağlanacaktır.

(2o44ot, 2ü401 204{03, 097-203, Poz No'ya uygun)

8. Mahalİn temiz su tesisat| komple yenilenecek. Tesisatı duvar içinden polipropilen (pprc} boru

kullanılarak ile çekilecek. Yatayda çekilen ana hat 25mm olacak. wc kabin muslukları, lavabo

eviye muslukları ve baslara ayrılan (düşeyde çekilecek) hatlar ise 20mm olarak çekilecektar. Bas

ile helataşl arasl 1" boru ile çekilecektir. (204-3102, 2o4 -3|o3,2o4,3|M,2Lo,623,2lo,624 Poz

No'ya uygun}

9. Bas vanalarl su hattlna rekor ile bağlanacak. Direkt monta.j yapllmayacakt|r.

10. Bas tesisatı polipropilen (pprc) borudan olacak ve bas musluğu demontaj yapllabilecek şekilde

rekor ile tesisata bağlanacak. Bastan hela taşlna gelen borunun yalltlml contaya ilave olarak

silikonla da yapıştır|lacaktır.

11. Kolon hattlndan WC mahaline ayrllan temiz su tesisatl ayrlmlna boru çaplna uygun çapta 1.slnf

pirinç malzemeden küresel vana montajl yapllacaktır. |21:o,624, Poz No'ya uygun)

12. Pis su boruları da contaya ilave olarak, silikonla birbİrine eklenecek ve tam sızdırmazlık

sağlanacak. Sızdırmazlık kontrolü yapılmadan seramik örülmeyecektir.

].3. Lavabolara takllacak bataryalar, montaj işleminden önce kontrol elemanlarına gösterilecek.

onların onayından 5onra montaj yapılacaktır.

14. Temiz su tesisatl montaj işlemi bitiminde üzeri sıvanmadan mutlaka tesisata basınÇlı su

verilerek sızdırmazlık testi yapılacaktır.

15. Engelıi wc mahalinde yapllacak tüm imalat ve malzeme ölçüleri TS9111 standartlanna uygun

olarak yapılacak, evrensel engelli standartlarlna riayet edilecektir.

GENEL şARTLAR

1. İsteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerİne uygun olarak yapması esas olup
pursantaj tabıosu sadece ödeme dilimlerini 8österen bir tablodur. pursantaj tablosunda
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olsun ya da olmasln, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat
kuraIlarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. pursantaj
tablosunda yapllan hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.

2. iş kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taşlmalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir
bedel ödenmeyecektir.

3. İş sonunda çalışılan mek6nların temizliği bedelsiz yapılacaktır.
4. yapılacak işler işin projesine teknik şartnamesine ve mahaı listesine uygun yapllacaktlr.

Yapllacak tüm iş kalemleri Pozlara, bayındırlıkça açıklanan poz tanlmlarlnı, mahal listesinde
yapılan iş tanımlarlnl, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır. Mahal
listesinde pozlara karşılık gelen tanlmlar genişletilmiş olup açıklama d6hilindeki tüm işler
ilave bir bedel istemeden yüklenici tarafından fen ve sanat kurallanna uygun şekilde
gerçekleştirilecektir.


