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TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞiriıq ıqüoünı-üĞü
iş xaı-euı-eni punsııırııı-anı güzoeı-eni1

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredi0
işin Adı: çAYKARA TAşK|RAN |MAM HAT|P oRTAoKULU oNARlM İŞl
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl sayfa 'l / 1

s.
No Poz No imalatn cinsi Bi.im ıüakta.|

Pursantaj

1 70+102
0,1G0,20 mıye kadar (0,20 m' dahil). slva üstii sac tablolar oS 3367
EN 6043$1) Not: "Tip testleı- yaptlnlarak,buna ait test sonudarl
ldareye verilecekür

Adet

2 71ı301 2x16 A'e kadar, Aç_kapa üp pako şalterler

3 71G301 3x12 A'e kadar, Eleklronik motor koruma cihazı, KoRUYUcULU
UZAKTAN KUMANOALl ŞALTERLER

Adet

Adet

4 71a-2o1 3x10 A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktöder Cts -3629) os
EN 60947-4-1) Adet

4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şaltederi os EN 61008-5 718_508 Adet1/Ts EN 61008_2_1

6 724101 16 Ae kadar (3 kA), Anahtarll otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adel
ka itel

7 724402 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme
ka itel

a 721406 fazh ,l6 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme Adet

Adet

9 724407

ka itel

ç fazll 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)

Adet

10 72*9o4 250 Va kadar, lŞARET LAMBALARl Adet

Adet

Adet

Adet

Normal sorti, Aydlnlatma sortisi

12

13 ,! 04 Paralel sorti, Aydlnlatma sortisi

14 102 Güvenlik hattl priz sortisi, Priz sortisi

734-102 Komütatör sorti, Aydlnlatma sortisi

_r-
7ı2-1?7n Çift duyıu, en az lP 40 koruma slnlnl (3600 Harekel sensörlü tavan Adet

Hareket sensörlü Armatürler
,l5

16 ELK,öZEL19 B Tipi Armatür

a YlLDlz
Yüksek Mın]a!

Adet

ç TÜ!r,KE

Toplam: 6,9696 -

ndisi

11 734-101

Adet



TRABZoN iı_ ı{iı_ı_i rĞiriıvı ıqüoünı_üĞü
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: ÇAYKARA TAŞK|RAN iMAM HATiP oRTAoKULU oNARlM lŞi
iş Grubu: Ana Grup>Elektfik Tesisatl saYfa 1 l ?
s Birim Mikta.l Pu.santajPoz No imalattn cinsiNo $l
1 7o4-1o2

0,10-0.20 mzye kadar (0,20 m'dahil), sıva üstü sac tablolar os 3367
EN 6M39-1) Not: "Tip test|ei'yaptlrllarak,buna ait test sonuçlart
ldareye verilecekıir

Adet

Teknik Ta.ifi: En az 1 mm. kallnl|ğlnda oKP, sacdan slva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç k|sımdan müteşekkil oıacaktır.
Kilitlenebilk bİ kapağ|. köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla açllabilen ki|idi. tablo üzerine konulacak cihazlan taşlyan
şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak. sac kutu kaynakll olarak yaplıacak ve üzerinde
şasinin kolayca taklllp çükarllmaslnl sağlayacak iıtibat imkanlan bulunacaktlr. Kutunun p.ojesine göre çeşitli iletkenlerin gi.eceği
tarana bir açlklık bulunacak ve bu açlkllk klıtuya vidall o|a.ak tespit edilen bir sac kapakla kapatllacaktlr. Kablo gi.işleri için gerekli
delikler kapak üzerinde aqlacak ve delak ağlzlanna iletken izolesinin bozuımamasl açin bakalit veya plastik .ako. monte edalecektir.
Şasi köşebent veya klvnlarak profil verilmiş DKP, sacdan yapllacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazlan, klemensleri v,b.
malzemeyi üzerine tespit et nek mümkün olacaktı.. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikle. bulunan iç kapak şasi
üzerine kolayca tespit edilir durumda oİacaktll. lç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantllar Ve cahaztal meydana
çlkacak, aynca bu kapak üze.ine her cihaz için etiketler bulunacaktı.. Yukanda adlan verilen üç klsmln tablo yerinden sökülmeden
biöiİinden ay.llmasl mümkün olacaktlr. Tablonun üzerindeki cihazlar yedeştirilmesine ait p.ojeler tip p.ojelere göle hazldanacak
idareye onatllacak bundan sonra imalata geçilecekiir. Tablo üzerindekifaz hatlai için gerekli saylda Ts EN 60445'E lygun olarak
g.i, siyah ye kahve.engi renklerle boyall yanmayan tipte klamens veya bara, açlk mavi boyalı n6tr ve yeşiusan boyah topraklama
baralan bulunacak, biitün demar k§lmlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyasl ile boyanacak ve tablo kapağl bükülgen
iletienle ana gövdeye bağlanlp topraklanacaktlr. Tabıonun temini, işyerine naklive mont4l.Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik
dahil işler halde te§limi. Ölçü: iç kapak alanl. onanll p.ojedeki değerle ka§llaştlnldlktan sonra bu alanln m2'Şine göre ödeme
yap|lacaktr. Bu bedele her türlü ufak malzeme. boya. bağlant|. moniaj dahildi., Tablo üzerindeki sigorta şalter v,b. ile topraklama
tesisatı bedeli aynca ödenir,

2 713-301 2x16 A'e kadar, Aç_kapa ıip pako şalıerler Adet

Teknak Tarifi: Bi.im Fiyat No. 71}100 ile aynl, Yalnlz iki pozisyonlu pako şalte. her nevimalzerne ve işçilik dahil temin ve montajl

3 7,16-301
3X12 A'e kadar. Elektronik motor koruma cihazl. KoRUYucULU AdetUZAKTAN KUMANDAL| TERLER

Teknik Tarifi ç fazll motorlarda kullanllmak üzere, elektronik devrelerden oluşan. eleKrik kesilmesinde, gerilimin belli bir değerin
altlna düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansln değaşmesinde, motor nominal akımInln % 25 fazlaslnı yüklenmesive bu
olayln 4 saniye siirmesi halinde, motor besıeme fazlanndan her hanga barisinin kesilmesi halinde motoru koruyacak cihaz, üzerinde
fazlan gösteren lambasl, akım ayar düğmeli, durdurma ve çalıştrma butonlu, durdurma lambaİ: cihaz|n temini. her nevi ma|zeme
!e ,şç(! 4!!!Ly9 : Aküm trafosu kullanlıdığında bedeli biam fyat No. 72 00den ödenecektir.

4 71a-2o1 3x,l0 A'e kadar, Kufu tip termik koruyuculu kontaktörier os _3629) os AdetEN 60947-4-1
Teknik Tarin: Uzerinde termik koruyucu .ölesi bu|unan kontakiö. temin ve montajl.Ac3 slnlll, slk slk açlhp kapanmaya mahsus
tabıo arkaslna monte edilen tipten. koruyucu .öleleri bulunmayan tablo ğn yüzünde monte edilecek ayn kumanda düğmeleri ile
kuru tip üç fazll kontaktör temin ve montajl. yardlmcl kontaklar heİ nevi malzeme ve i§çilik dahil.

Monte edi kontaktör adedi lır

5 """ İ[€ İ,Ş İ?36l1ılrmA), 
Kaçak aklm koruma şalıerleri Crs EN 61008- Adet

Teknik Tarifi: Elektdk iç Tesısat Yönetıneliklerine, şarlnamelere ve standaıtlara uygun olarak yapılmlş elektrik tesisatlarlnda her
hanga bar kaçak olduğunda 

'azlar 
ve nötı hatt| üze.inde oluşan haia aklm| hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek

suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan. monofaze devrelerde 220 V-, trifaze devrelerde 380 V.da çakşan diferansiyel bobinli.
sistemin çaİlşlp çaİşmadlğlnl kontrol için üze.inde test butonu bulunan, tablo içi taşlma raylanna monte ediıebilen dlş etkılere karşl
korumall. hayat koruma için 30 mA. yanglna karşl koruma (in 30o m A. değerlerinde nöır hattl kopukluğunda bile çal§abilen, Ts
EN 6100&1, Ts EN 6100&2-1 standartlanna uygun olarak cE Uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma
şalterinin temini montaj|, her nevi !!alzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

6 724401

Teknik Tarifi: Aynl zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA k|sa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nötr ve faz kesme
özelliğine haiz, B veya c eg.isi. Ts 50'|&'| EN 6089&1 standa.ilanna uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işareti ile piyaşaya arz

lm'şedi otomatik sigortanın iemin ve montaİ, her nev'imalzeme ve lik dahil

7 724402 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik Şigortalar (3 kA kesme Adetka siteli
Teknik Tarm: Ayn| zamanda anahtar vaz ifesi gören 3 kA k|sa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nöt. ve faz kesme
özelliğine haiz. B veya c eğrisi, Ts 501&1 EN 6089&1 siandartlanna uygun olarak ü.etilmiş, cE uygunluk işareti ile piyasaya az
edilm otomatik s ortanln temin ve m her nev'i malzeme ve lik dahil

8 7241ü fazll 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik Sigoıtalar (3 kA kesme Adetka siteli
Teknik Tarifi: Aynl zamanda anahtar vaziİesi gören 3 kA klsa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplularl nötr ve faz kesme
özelliğane haiz, B veya c eğrisi, Ts 501&1 EN 60898_,l standailalına uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işaretiile piyasaya arz
ediım olomatik s rtanln temin ve her nev'i malzeme ve lik dahil

9 724407 ç fazıl 40 A'e kadar (3 kA), Anahta,ll otomaıik sigortalar (3 kA kesme
iteli

Teknik Tarifi: Aynl zamanda anahtar vaz ifeşi gören 3 kA klsa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulafl nöt, ve faz kesme
özelliğine haaz. B veya c egfisi, Ts 501&1 EN 6089&1 standa.tlanna uygun olarak üretakniş, cE uygunluk bareti ile piyasaya az
edilm otomatik ün temin ve mo |, her nev'imalzeme ve dahil

10 725-904 250 Va kadar, ışARET LAM8ALARl Adet

Teknik Tarifi: Ts 2575 EN 60073 a u},gun, Gğmme tapte, kullanllacak ye.e g6re standartta belirtibn .enkle,de, işaret

16 Ae kadar (3 kA), Anahıarll otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli) Adet

_1

L,-T
T3;(iii:i3r Inşaat

Adet



TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i riıq ı,ıüoünı_üĞürĞi
rsxııix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: ÇAYKARA TAşK|RAN |MAM HATİP ORTAoKULU oNARlM lşl
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl sayfa 2 l 2
s Birim Miktan Pu.santai

|"hl
Poz No lmalatn cinsiNo

lambas lnln temini, iş yerine nakli. montaınln ve bağlantlannln yapllmasl. işler halde teslimi(soketi ve ampulü fiyata dehibir.)

11 734-101 Normal sorti, Aydlnlatma sortisi Adet
Teknik Tarffi: PVc bo.ü içerisinde Iinye hatlan en az 2,5 mm'so.ti hatlan en az ,1,5 mmı faz ve nötr iletkenleriTs EN 60,ı45e 9ö.e
renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahta., armatür, tespit takozu, her nevimalzeme temin|.
işyerine naklive işçilik dahil komple s|va üstü Veya slVa altl aydlnlatma sortasi yapllmasl (amatür hariç). Duvar kalınllklan
normalden fazla old hallerde farkü ödenmez Ö]çü: Bi.im Fiyat No. 734- 2oo gibidİ

12 734-102 Komütatör sorti, Aydlnlatma sorıisi Adet
Teknik Tarifi: PVc boİu içerisinde linye hatlan en az 2.5 mm2 solta hatlan en az 1.5 mm'faz ve nötr iletkenle.i Ts EN 60ıı45e göre
renklendirilmiş plastak izolela cinsinden olmak üzele buat. klemens, anahtar, amatül. tespit iakozu, her nevi malzeme temini,
işyerine nakli ve işçiıik dahil komple s|va üstü veya §|va altl
normalden fazla olduğu hallerde flyat fa*l ödenmez, Ölcü:

aydlnlatna sortisi yapllmasl (armatür hariç). Duvar kallnhklarl
Birim Fiyat No. 73iı- 200 qibıjİ

,l3 734_104 Paralel sorli, Aydlnlatma sortisi
Teknik Ta.ifi: PVc boru içerisinde |inye hat|arl en az 2,5 mm'softi hatlan en az 1.5 mmı faz ve nötr iletkenleri Ts EN 60445e göre
renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat. klemens, anahtaı a.matü.. tespit takozu, her nevi malzeme temini,
işyerine nakli ve §çilik dahil komple slva üstü veya sNa alt aydlnlatrna sortisi yap|lmasl (armatür hariç). Duvar ka|lnl!klarl
normalden fazla olduğu hal|erde fiyat fa*| ödenmez. Ölçü: Birim Fiyat No. 734- 200 9ibidi.

Adet

14 73ç102 Güvenlik hattl priz sortisi, Priz sortisi Adet
Teknik Tarifi: PVc boru içerisinde linye Ve sorti hatlan en az 2.5 mm' kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz. nötr ve güvenlik
iletkenleri Ts EN 60,ı45'a gğre renklendi.ilmiş plastik izolela cinsinden olmak üzere buat, klamens. p.iz, her nevi malzeme temini,
işyerine nakil ve işçilik dahil, komple güvenlik hatlı priz sortisi yapllmasl. Ölçü: Linye hattl 35 mt,den fazla olunca besleme haftü
olarak birim fiyat No. 727{00'den ödeme yaplll..

15 742-12712 Çıft duylu, en az lP 40 koruma sınlfll (3600 Harekel sensörlü tavan
tipi), Hareket sensörlü Amatürler

Teknik Tarifi: Armatü. kaidesi aliminyum veya sacdan imaı edilmiş. opal cam gloplu. lP 20 koruma Şlnlf,l iç tesisat yanmaya
dayanlkll silikon kablo ile döşenmiş, ampulün alta laraflnda oluşan |s|y| ve ışlğ| yansltınak için parlak alüminyumdan reflektörü
bulunan. armatür gövdesinin alt taraflna yerleştirilmiş. aşağl ve yukan hareket ettiİilerek algllama alan| aya.lanabilen, sensör
üzefinden trimpotlaİla devrede kalma süresi ayan ve gün tşlğl ayan yapl|abilen. Atlk Elekt.ikli ve E|eldronik Eşyalann Kontfolü
Yönet neliği'ne, (2014/3rAB) Belidi Ged|im slnldan lçin Tasarlanan Eıekt.ikli Ekipman ile ilgili yönetneliğine, Ts EN 6059&1. Ts
8698 EN 60596-2-1 ve Ts EN 606692-1 standa.tlaina uygun olarak üretilmiş ve cE uygunluk işaretiyb piyasaya az edilmiş
olacaK|r, Duvar tipinde 180p ön taraflndaki alanda, tavan tipinde ise 360c Pvresindeki aıanda alg|lama yeteneğine sahip dijitaı
optik algllayücl sensödü, E 27 duylu, 40t^/ akkor f,amanl| ampuldahilslva üstü duvar tipi a.matü.ünün temini, işyerine nakli,

'i-gı l; ii:: 
,Jr

Adet

Ay

--------T-------

hrölantllrnnln vc vaollmasI her nevi maızeme dahil halde teslima,iscilik

16 ELK-ÖZEL19 B TipiArmatür Adet



TRABZoN iı_ ı,tilı_i rĞiriı-ı ıqüoünı_üĞü
iş xaı-eıuı-Eni punsıNreı ı-ını ryüzoeı-eni1

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredi0
işİn Adı: çAYKARA TAşK|MN |MAM HAT|P oRTAoKULU oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları

s.
No Poz No imalatn cinsi Bi.im ırikıan Pu.santaj

l'1,1

1 04.773lAo1 Gömme iç kapl kilidi (Genış tip) os EN 12209)

2 u.773lAo8 Kapl kolu ve aynalan (Kromajll) os EN 12209)

Adet

3 u.773lA1o Menteşe
IAdet

TAd"t
4 18.185A Paılaylcl m- kullanmadan demidi demirsiz beton inş. ylkıl m3

5 18.1g€t/l2.A seramik, fayans Vb. kaplama sökülmesi

6 18,,198128A
Alüminyum ve PVc den yap|lan her türlü kapü Ve pencere
doğramaslnın sökülmesi

m

7 27.52512
saten alçl ve peditli alçl slva harçıannIn kanşlml ile 5 mm kallnllkta
düze|tme sıvasl yapllmasl (Kaba slva, brüt beton yüzeyler, perlilli sıva
alç lsl ve benzeri yerlerde

8 MsB.608i/AA Kaba slva Yapllmasl
9 MsB,669/A Renkli Mermer Kapı Eşiği Yapllmasl
0 ,l5.140/15 Hafif agrega (elenmiş kömüf curufu) ile dolgu yapllmasl

,l1 Y-,|8.001/c11

12 Y 19 081027 Çimento esasll polimer modiliyeli iki bilesenli kullanlma hazlr yalltlm
harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kallnllkta su yalltlml VapllmasI

| 
16 

|Y,26 lrtclsl ile
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlannda, her türlü desen ve
yüzey özelliğinde, l.kalite, renkli seramik duvar karolan ile 3 mm dez
arallkll duvar kaplamasl yapllmasl (karo yaplştlnclsı ilğ)

17 006/405E
18 Y.27.583 2.5 cm kalınlI ğlnda 400 kg çimento dozlu şap yapllmasl Im'

Top|am: 69,,105,| -

rıdisi
sm YıLDızyuksek Mimaı

Sayfa 1 / 1

_

85 mm kallnllğlnda yatay delikli tuğla (190X85x190 mm) ile duvar
yapllmasl

I

m2

Plastik doğrama imalatt yapllmast ve yerine konulmasl (sert PVc
doğrama prorillerinden her çeşit kapl, pencere, kaplama ve benzeri
amalat) Not Tüm ana proİiller ile ilave profiller, pencere kapall iken k913 Y.23.241

14

15 Y.25.oo3l07

Ve dikkat bir enaz'1 ma
Eski boyall yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapllmasl (iç cephe)

astar yanmal
yapllmasl (iç cephe)
40 İ 40 cm anma eballannda, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,
l.kaıile, renkli seramik yer karolarl ile 3 mm dez arallkll döşeme



TRABZoN iı_ ııiı_ı_i eĞiriıq ı-ıüoünı_üĞü
rerııir şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı: ÇAYKARA TAŞK|RAN iMAM HAT|P ORTAOKULU ONAR|M İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>inşaat lmalatları Sayfa 1 / 3
s.
No imaıatn cinsi Pufsantai

lV,l
1 u.77aA.ü Gömme iç kapl kilidi (Geniş tip) Crs EN 12209) Adet

Teknak Tarif: DoĞRAMA MADENiAKSAMl Kapl doğrama madeni aksamIan (Ahşap, metalve plastik)

2 04.773lAo8 Kapl kolu ve aynalan (Kromajh) [rs EN 12209) Adet

Adet

Teknik Tarifi: DoĞRAMA MADENi AKsAMl Kapl doğrama madeni aksamlan (Ahşap, metal ve plastik)

4 18.185A Patlay|cl m. kullanmadan demirli demirsiz beton inş. ylkll m3

Teknik Tarifi: Patlaylcl madde kullanmadan. demirli ve demiİsiz beton inşaatın ykıImasl, inşaat ye.indeki yükleme, yatay ve düşey
taşlma. boşaltma, he.lü.İü işçilik, araç ve gereç gider|eri, yüklenici genel giderleri ve kafl dahil, demi.li ve demarsaz beton inşaatln

§|nln 1 m'fiyatl
YIklian ye.in boyutlanna hacmihesaplanIr

5 18,198i/l24 Seramik, fayans Vb_ kaplama sökülmesi
Teknik Tafifi: sefamik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taş|ma, hertorlü aşçilak, araç ve
ge.eç gidede.i, yüklenici genel glderlen ve kafl dehil, seİamik, fayans vb, kaplama sökulmesinin 1 İrı2 fiyaİ:
ÖLcÜ : sökülen kaDlama alanl hesaolanl.

ylkllma
öLçü

6 18.198/28A
Alüminyum ve PVc den yapllan her türlü kapı ve pencere
doğramaslnln sökülmesi

Teknik Tarifi: PVc ve alüminyum pencere doğramaslnl yenılen kullanllabilecek şekilde itinaİ olarak sarkülmesi, ç!kan ma|zemelerin
istifi. inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma. hertürlü işçilik. araç ve gereç giderle.i. yüklenıj genelgidede.i ve kan dahil.
alüminyum ve PVc den yapllan her türlE kap| ve peocere doğramas. söküknesinin 1 m'fyab:
ÖLÇÜ : söküm yapllan kapl, pencere alant ölçülü..
NoT : sökümden Çlkan malzemeler idareye aittar

7 27 -52512
saten alçl ve peditli alçl slva harçlannln karışlmı ile 5 mm kalınllkta
düzeltme slvasl yapllmasl (Kaba slva, briit beton yüzeyler, peditli slva
alÇlsl ve benzeıi yerlerde)

Teknik Tarifi: slvanacak yüzeye saten alg harcl (Poz no: 10,061/2) ve perlitli aıç| sNa harclnln (10.102) kar!ştnlmas|yla elde
edilen ha.çla 5 mm kaİnlııİa slvan|n çelik mala ile yap|lması, her t!dü malzeme ve zaiyatl. işçilik, çahşma sehpaları, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaIma müteahhit genel gılerleri ve kan dahil ,l m'fiyatl:
Öıçü: 1) Poedeki ölçülere göre, §lvanan bütün yüzle. (boşluk yanlan dahil) hesaplanlr.
2) D€rama pervazlan ve varsa ahşap süpürgelik altlnda kalan slva yğzeyleri hesaba katlllr.
3 Bütün ıuklaa ve cins d üıür."

8 MSB.608/AA Kaba slva Yapllmasl
Teknik Tarifi: 1 ml dişli kuma 350 kg Ts '|9 uygun PÇ 32,5 (cEM l 32,5) çimento kahlmasl ile hazldanan harçla orialama 2cm
kal|nkğlnda kaba s|va yapllmasl. gerekli zamanlaİda sulanmasl, duva. yüzeyinin temizlenmesi, he. türlü maheme ve kayb|, işçilik,
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve dğşey taşlma. boşaltma, yüklenaci kan ve genel gideder dahi| ,l m' kaba slva yap|lmasl.
Ölçü: Projedeti ölçalerine göre slva yapllan bütün yüzeyter hesaplanlt. Doğrama pe.vazlar ve varsa ahşap süpğfgelik altlnda kalan
slva hesaba katılır. bütün luklar Ve cins a dü ülür

9 MSB.669/A Renkli Mermer Kapl Eşiği Yapllması m,

, Teknik Tarifi: 400 kg. doz|u harç ile 3 cm kahnİğlnda altllk se.ilmesi, bu harç üzerine 3 cm kallnltğlnda, kasa genişl(rande renkli
mermef plak eşiğin konu|masl, döşeme ile kasa ara kesitlerinin özel matun ile sNanma§l, yanm saat sonra macunun
temizlenmesi,, arap sabunu ile cilalanmasl için. işçi|ik her türlü malzeme ve zayiatl, alet ve edevat gide.leri, iş ye,indeki yükleme,
yatay ve düşey taşlmala.. boşaltna, müteahhit kan ve genel gıleder dahil. 1 m2 fyattdlr.
Ölçü: Mermer plak alanl hesaplanır.
Notlaı:
K=tespit edilen kabayl, a=en (ğn), b=boy (cftl), h=kallnkk (6rı)
K=(k1)*2)-1, k1=|og(axb)ıog(180)4.22 (ebat artlŞ kat§ays|), k2=log(h)İ€(6)+0,61 (kallnllk artls kabayGD
Tüm şeöest boyla. için ebat atls katsayst kl=1 dir.
3x3oxs.boy için, k1=1, k2=|a(3)nog(6)+0,61=1,22
K=(1|1,22)-1= o,22
2x3O§.boy için
K=1
04.416Vc001....- 1,oo\o,22= o,22 fi2

10 Y.15.140n5 Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapllmasl
Teknik Ta.ifi: Elenm§ kömür cürufunun temini. dolgu yap|lacak yere serilmesi, tabaka tabaka slklştnlması, işyerinde yükleme,
yatay ve düşey taşlma. boşaltma, her tüdü ma|zeme ve zayia!, Ççilik. araç gereç, giderJeri, müteahhit genel gidederi ve kaı d5hil,
1 m3 fiyatl:

ü:P indeka öre hacmi lanIr

Y.18.001/c11 85 mm kallnlığlnda yatay delikli tuğla (19ox85x190 mm) ile duvar
lmasl

çınento*ireç kanşlml harç kullanllarak duvar yap|lmasl, lüzumunda sulanmasl,
boşalima, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç gklederi, müteahhit

r, 0,10 m'den kücük bo§luklar düşülmez.

Teknik Tarifi: Proresine göre yatay delikli tuğla ile
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taş|ma,
genel giderleri ve kan dahil, 1 m'fiyatl:
ÖLÇÜ: Pfoiesindeki boyutlar üzerinden hesaplanI

11

a n

Poz No Barim ıaiktarl

Teknik Tarifi: DoĞRAMA MADEN|AKsAMl Kapl doğfama madeni aksamlan (Ahşap. metalve plastik)

3 04.773lA10 Menteşe
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TRABZON IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
TEKNiK şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: ÇAYKARA TAŞK|RAN iMAM HATiP oRTAoKULU oNARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları
s Poz No imalatn cinsi Bi.im Miktan

Sayfa 2 / 3
Pursantai

l%l

harct ile 3 kat halinde topıam 2 mm kallnllkta su yallllml yapllmasl
Teknak Tarifi: Tasdiklidetay projesine göre hazlrlanmış yüzeylerin oynak, klr|k, çatlak parPlardan, yağ, toz ve benze.i yaptşmayt
engelleyecek kallnİla.dan annd|nlmasl ve ürün teknik uygulama şanlarına uygun şekiıde ykanmaŞ|, çimento esaslı polamer
modifiyeli iki bileşen|i yafttlm harclnln A ve B bileşenlerinan ürün teknik Uygulama şartla.lna uygun o.anlarda, topakslz. homojen bir
hale getirilinceye kadar kanşttnlmasl ve elde edi|en ha.c|n, kurumuş yüzey üzerine, bi.inci kat olarak flrça, mala yada püskürtme
yöntemi ile aynI doğrultuda uygulanmasl, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esasİ polimef modifiyeli aki bileşenli yaİtm harclnln,
ü.ün teknik uygulama şartlanna uygun sürelef dikkate allnarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme
yöntemi ile yüzeye uygulanmasü, her tüdü malzeme ve zaayatl. işçilik araç ve gereç gidederi. iş yerinde yükleme. yatay ve düşey
taşıma. boşaltma. gerektiğinde çallşma sehpalan kurUİmas| ve sökülmesa ale müteahhit genel giderieri ve karl dahal 1 mı fiyah:

_ÖLÇÜ:Proiq{eki ölçülefe göre yahtlm yap|lan bütün yüzeyle. h9_şaplanl.

,l3 Y.23.241

Plastik doğrama imalatl yapllmasl ve yerine konulmasl (sert PVc
doğ,ama profi|ıerinden her çeşit kapl, pencete, kapıama ve benzefi
imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave prolİller, pencere kapall aken
göriılmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

k9

Teknik Ta.ifi: ida.ece onaylanmlş proje ve detaylarına göre yapllan sert PVc profillerden plastik d€ramalal ve aksesuadan ve
cam çltalan her türlü hava şadlanna ka§ı dayan|kİ. yüzeyleri pıiriizsüz olmalldlr. PVc den mamul ana profil( standardlna göre et
kaılnftğl sınlf| "A' olan ve 9ö.ünür yüzeylerdeki et kallnllğl 2.8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmaİd|r.) kesitle.inde
geİek lsl geİekse ses izolasyonu ve ayrlca su tahliye§ini hüzlandlracak şekilde tasadanmlş ön odadk şi§temi olacaktl.. Metal
takviye p.ofilleri ile ana profllerin (kasa. kanat, orta kaylt) gerekli mukavemeti sağlanacakt|r, Metaltakviye profilleri, srcak daldlrma
metodu ile yapllmlş galvanizle pasa karşl korunmuş, sacdan U veya kuiu profille.dir. Her iki halde de sac kallnhğl kasa ve
kanatla.da 1.5 mm'den fazla orta kaytda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok gen§ kaylt ve kanatlarda yapllan hesaplama
sonucu atalet momenti yukanda bela.tilen sac kaftnllkla'lndan yüksek qka.sa çlkan sonuca uyumlu kal|nllkta sac kUllantlmahdlr.)
Metal takviyeli PVc profiller plastik köşe kaynağt, vida, kanat bağlamasl vesair imkanlada bideştirilerek yardlmcl doğrama profille.i.
levhala, ve diğer profiller yardlml ile her çeşit pencere doğrama§l, kapl. camekan ve benzeri imalat yaplllr. lmaIatçı fmaca
önerilen sisteme uygun olarak kanat arallklan iki slfa EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kallnl|klardaki cam|n takllmasl. cam çtalan yardlmI ile oluı lmalatçl firmaca öne.ilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
mastik ve diğer usullede sağlanacaktlr, Her pencefe kanat çerçevesi (doğramasl) doğrama kasasüna en az 2 (iki) } kapl kanat
çe.çevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşelef kanadIn ayarİ çaİşmaslnl sağlayacak mukavemette ve dizaynlnda
olacakt|r- Pla§tik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 de.ece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalada kaynatllmak suretiyle
imalatl yap|lan plastik doğraman|n ka.gir aksama veya demi. konstİüksiyona (kör kasa) tespiti yapllacaktır.
(Ka.gir aksama montaj 3 şekilde olabilir.
a)Kenet lamalan ile; Kenet lamalan uygun boyutta vida ile bir ta.aflndan doğramaya monte edili., doğrama yerine yedeştirildikten
sonla kenet lamasl diğertarafİndan yine uygun boyutta vida ile ka.gir aksama monte edilir.
b)Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra. matkap ile doğrama üzerinden ka.gir aksama da geçecek şekilde yuva
açll|r. Bu yuvaya. Uygun boyutta seçilmiş çelik dubel yerleştirilir ve s|kll|r,
c)Çelik montaj vidalarü ile: Doğrama yerine yeİleştirildilİen son.a, matkap ile doğrama üzerinden kaİgir aksama da geçecek şekalde
yuva açlllr, Bu yuvaya. uygun boyutta seçihiş çelik montaj vidalarl yedeşta.ilir ve slk|l|r.
Kör kasaya montaj 2 şekilde olabiıir.
a) sac vılalan ile; ooğrama yerine yerleştirildiıİen sonra, matkap ile doğrama üerinden kör kasaya da geçecek şekilde yuva
aql|r. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac viialan yerleştirilir ve slklhr.
b) Kilit profillei ile: Kilit profillerinin doğramaya takllacak bi.inci parçasl doğ.ama üzerine he, yönden tak|l|r, ooğrama yerine
yerleştiİildikten son.a, kilit profillerinin ikinciparças!. bi.inci pa.ça ile kilitlenecek şekilde yerine yerleştirilir,)
Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdlrmazhğln sağlanmasl. kanat aral|klannda izolasyonu sağlayacak contalann sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti için her tğİlü malzeme Ve zayia!, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaltma, işçalik.
araç ve gereç giilerteri, maiteahhit genel giderteri ve kan dahil. yerine monte edilmiş plastik doğramanln 1 kg fiyatl:
oLÇü:
1)YalnE se.t PVc plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar. silikon esasfu macun, tespit vidalarl veya kilit
p.ofilleri, birleşim paçalan, profil içinde bulunan takviyele, birlakte tartl|r.
2)ldare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üze.inden, p.orillerin tablodaki ağlrllklanna göre tartl ağlrllğlnı tahkik edebilir. Bu
tart| netic€sinde tablola.a naza.an o/o7 ağrllk 

'azlaslna 
kadar ö'deme yapll|.. Tab|odaki ağldlklara naza.an ta.tl neticesi bulunan

ağlrl|ğln az olrnasl halinde, yapllan imalatn idarece kabul edilmesi şartıyla tart esas allnlr.
3)Detay projelerinde ge.ek plastik profillerin, gerekse metaltakviye profillerinin metre ağld|klafl ile bağlant| elemanlannün birim
ağ|rllklafl beliıtileceıtir.
NoT:
1}Madena aksamln yerine takllmasü bedelidoğrama fiyatla(na dahiEir.
2)Plastik doğ.ama aksesuarİ (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmalan, pivot menteşele., sürgüler, kapı
altl flrçalan. her türlü kap| kollan, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmalan vb,) tartlya dahiı ediİme2_
Bedeıleri va.sa kendi .ayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiĞahhit genel giderleri ve kan ibve
edile.ek ödenir.
3)Tüm ana profiller ile ilave p.ofiller, pencere kapall iken görtiımeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m araİklarla okunakll
ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işarel]€nmelİlia. Ana prollller ile ilave profillerin işarel|enmesi en az aşağ,daki bi|gi|eri
içermeliliİ.
- |malatgnln adl veya ticari ma.kası,
- Bu sı,andardln işaret ve numarasl (rs EN 1260&,| şeklande},
- Et kallnİğı s|nlfl.
- lzlenebili is ak n i olabilecek imalat kodu tarih vb

14 Y-25.00y03 Eska boyah yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapllmasl (iç cephe)
Teknik Tarifi: Mevcut eski badananln tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçl ile muntazam bir şekilde tami. edilmesi. flrça
ile birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile ü as|, badana nın lem

Esma
Yüksek Mı!İar

üncü kat badana

ln rdisi

No

12 Y.19.085ü027 Çimento esasll polimef modifyeli iki bilesenli kullanlma hazlr yalltm

YıLD:z



TRABZON İL M TIM MUDURLU ĞüILLI EGI
TEKNiK şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: ÇAYKAM TAŞK|RAN |MAM HAT|P oRTAoKULU oNARlM lŞi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları sayfa 3 / 3
s.
No Poz No amaıatn cansi Bi.im Mikta.| Pu.santaj

bu işlerin yapllmasl için he, tüdü malzeme ve zayiat. işçilik. sehpa, müeahhit genel gılerteri ve kan dahil, 
' 

m2 fiyall:
ÖLÇÜ: Projesi üze.inden badana yapllan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.
NoT: lç ve dlş badanala.da. 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda aynca iş iskelesi verilir. slva için iş iskelesi varsa aynca
badanaya ve.ilmez.

15 Y,25.00307 Eski boyah yüzeylefe astar uygulanarak iki kat su bazll yanmat boya
_-yap!!rneş(ç_s9p! )

Teknik Tarifi: Eski boyaft yüzeyle.in tel flrça, zlmpaE veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alq tamirinin yapllmas|,
zımparalanmaş|, 0,150 kg su bazİ astar sürühesi. istenilen .enkte 0,10o kg 1.kat. 0.100 kg 2.kat su bazİ yaımat boya yapllma§l
için her tğdü malzeme ve zayaatl, işçilik, müteahhit genel giülerleri ve ka'| dahil. 1 m' fiyab.
ÖLÇÜ: Poesi üzerinden boya yapllan yüzeyler ölçülür. Tüm boşlukla, düşütür.
NoT: 3 m den yüksek duvar ve tavanla.da ayflca i§ iskelesi verilir, sıva için iş iskelesi varsa, aynca boyaya verilmez.

16 Y.26.005/403

Teknik Ta.ifi:

40 x 40 cm anma ebatlarlnda, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,
l.kalite, renkli seramik yer karolarl ile 3 mm derz aral|kll döŞeme mı
kaPlamasl yapllmasl (karo yaplştlnclsl ile)

onaylanmlş detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapl§mayl engelleyicikir, toz, çapak ve benzeri kallnt!lardan
anndInlmasl ve nemlendirilmesi. yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek perfomansll. kayma özelliği azaltılm|ş, açlk bekletİne
süresi uzatllmlş karo yaplşhnclnln sürülmesi ve özeI tarak ile yivlendirilmesi. 40 x 40 cm anma ebatıannda her türlü desen ve
yüzey özelliğine sahip, l.kaıite. renkli seramik yer ka.osunun, mastar ve tesviyesine uygun ola.ak, 3 mm dez arahk|aı bl.akıla.ak
döşenmesi, derzlerin isteni|en .enkte çimento esasİ, standart performansll dez dolgu malzemesi ile doıdu.ulmasl, kaplama
yapllan yüzeyan temizlenmesi, hertürlü malzeme ve zaiyat. işçilik araç ve gereç gidede.i, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey
taş!ma, boşaltlrna. müteahhit genelgidederive kaı dahi l 1 m' fiyah:

iüzerindeki

17

ö ama an Ve varsa u lik lere ae hes nlr
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatıannda, her türlü desen ve

Y.26.006/405 yüzey özelliğinde, l.kaıite, renkli seramik duvar karolarl ile 3 mm dez m2

arallkll duvar kaplamasl yapllmasl (karo yaplştlnclsl ile)
Teknik Ta.ifi: onaylanmlş detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yaplşmayl engelleyicikir. toz. çapak ve benzeri kaİntl|ardan
anndlnlmasl ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esasıl, standa( performansll, kayrna ğzelliği azaıtllmlş karo yap|ştlncınln
sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi. (25 x 33 cün) veya (25 x 40 cm) anma ebatlannda her tür|ü desen ve yüzey özelliğine
sahip. l-kalite. renkli se.amik duvar karosunun. mastanna uygun ola.ak, 3 mm der2 arallklarİ blrakllarak döşenmesi, dezlerin
istenilen renkte çimento esasll. ştandart perfoman§ll dee dolgu malzemesi iıe doldu.ulmasl. kaplama yap|lan yüzeyin
temizlenmesa, hertüdü malzeme ve zaiyatl, işçilik araç ve gereç gide.leri, iş yerinde yükİeme, yatay ve düşey ıaşlma. boşaltma,
müeahhit genel giderleri ve kan dahi| 1 m'fiyatl:
ö a lan i üzerindeki ö leae öre lr

18 Y.27.583 2.5 cm kallnhğlnda 400 kg çimento dozlu şap yapllmasl
I

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanmasl. ,l rn3 kuma 400 kg çimento kaılarak
elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde .endelenmiş çltalada yap.lan anolara şaşlrtnaİ ortalama 2,5 cm kallnllğ|nda mala perdahİ şap
yaplhasl. ge.ektağinde sulanmas|, temizlenmesi, ylkanmasl için gerekli heİ türlü malzerne ve zayiatl. işçiıik. inşaat yerindeki
yükleme,
öLÇü: Şap yapılan

yatay ve düşey taşlma, boşaltrna, müteahhit geneı gılederi ve kan dahil, 1 m2 fiyatl
ain alanl i üze.inden hesaplanlr,

Esma YıLDlz hendis|yuksek Mlrnai



TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞiriıq ı,ıüoünı_üĞü
iş xıı-e ıııı ı-e ni pu nsaııraı ı-ını güzoe ı-e ni 1

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredir)
işin Adı: ÇAYKARA TAşK|RAN iMAM HAT|P oRTAoKULU oNARlM lşl
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa 1 / 1

s. Birim Miktarl Pu.santajPoz No imala!n cinsiNo l%l
1 071-129 41x50 cm Yaflm Ayakll Tk vidall Adet

2 o7l2o1 Adet

3 07r,|03 Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra sınlf, Fayans Adet
camlaŞmlŞ Çini, ALATURKA HELA TAŞLARl CrS.799)

1/2" Ara Musluk. klasik salmastrall rozet dahil, Adet

7 08+7(X Plastik lavabo ve eviye sifonu os-EN 274_1_2-3'deki ölçülere uygun Adet80"c slcakllğa dayanlkll 6 cm koku fermetüdü)
8 09G201 Takriben 1oxl6 cm, Fayans sabunluk (kolsuz) Adet

9 094_400 Adet

10 161311/DMnğ Demontaj, 1ıı41500 mm, Dökme dilimli, kolonlu radyatörler Crs EN
442-1rı3)

11 170-201 15 q mm (r2"\, Köşe tipi radyatöf musluğu oS 579) Adet

12 2M-31o2 Pn 20 polipropilen ıemiz su boru 1n" 2oB,4 mm Polipropilen temiz su
borularl

m

,l3 204-3103 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3i/4" 2514,2 mm Polipropilen temiz su
borularl

m

14 2M-31o4 Pn 20 polipropilen temiz su boul " 325.4 mm Polipropilen temiz su
borularl

m

16

kallnll l3mm
i
]2M4o2 sert PVc plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 7170 mm, et

m

m
kallnllğl 3 mm)

17 2o44o3 I sert PVc plastik pis su borusu (getrne muflu, çap: 10G'110 mm, et
I kdınhğl 3 mm)

m

G62328
15 g mm (1D"'), Pirinç, preste imal edilmaş leflon (PTFE), conıah, tam Adet

vidalı KÜRESEL VANALAR 31

19 210$24 20 o mm (3/4"), Pirinç, presle imal edilmiş teffon (PTFE), conlah, tam Adet
vidall KÜRESEL VANALAR 3148

20 10_626
32 o mm (1 1/4"), Pifinç, presıe imal edilmiş tenon (PTFE), contah, Adet
tam li, vidall, KÜREsEL VANALAR s 3148
Plastikten 10x10 cm. o 50 çtklşll yer süzgeçi Adet

ol

ToPlam: 23,6250 -

n

21 25-13a.1o21

Takriben 40X50 cm ayna

4 089101 12'Klsa musluk, süzgeçli rozet dahil. Adet

5 089109

6 08s1104 1/2" Lavabo-eviye mus|uklan; döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah
üzeri veya duvardan montaill. Adet

Kağltllk (paslanmaz çelik)

15 2M4o1 sert PVc plastik pis su borusu (geçme mufu, çap: 50-40 mm, el

------t--------------i

I



TRABZoN iı_ ı,tiı_ı_i rĞiriı,ı ıqüoünı-üĞü
rexııix şARTNAME (iş Katemleri)

işin Adı: çAYKARA TAŞK|RAN |MAM HAT|P oRTAoKULU oNARlM işl
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayta 1 l 2

s.
No Poz No imaIatln cansa Pu.santaj

l%l
1 071-129 41X50 cm Yarlm Ayakll Tk vidall

Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve ölçülerde, sabit sabunıuklu veya sabun|uksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlai ile
birlikte. işye.inde temini, yerine montaİ.Lavabola. 305/201,1/AB Yapl Malzemeleri Yönet neliğane uygun. cE uygunluk işareti ile
ola.ak piyasaya az edilmiş olacaktlr.?Not:Renkli slrİ seramikten kullanllmasl durumunda montajİ ftyatla. % 15 a.ttlnlacak montaj
bedeIleri arttırllm adan uıanacaktla

2 o73-2o1 Takriben 40x50 cm ayna Adet
Teknik Tarifi: cam kaIlnİğ| 5 mm. ayna kenai .odajll. ayna üzeriode şeritler olduğubda, şeritleı bizoteli otacaktlr. Duva.a bağlantl
vidalan parinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamaİ veya paslanmaz çeliRen olacakİr. Ayna duvar askısI vida ve
dübeller iie duvarda yerine montajl.Aynalar 305/2011/AB Yapl Malzeme|eri Yönet neliğine uygUn ola.ak. cE uygunluk işareti ile
pivasaYa arz edilmis olacakt|..

3 07s,103 Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra slnlf, Fayans Adetcamla ni, ALATURKA HELA T Rl S
Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşl; Ts-EN 274-'|-2-3 e uygun o 100 mm.lik PVc den yekpare yap|lmlş 80'c §lcakİğa
ve asitlere dayan|kll 6 cm. koku fe.metüdü aıatu*a hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montaj| (fs 799a) uygun ve
kalite belgeli olacaktr. Not: Renkli slrll seramik kullanllmasl durumunda montajİ fiyatla. % 15 arttrllacak montaj bedelleri
arttlrılmadan aynen uygulanacaktır.

4 089-101 'l İ2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahiı Adet

Teknak Tarifi: Kalite belgesinj haaz armatüderin §yerinde teminive yerine montajl

12" Ara Musluk, klasik salmastrall rozet dahil Adet

6 089-1104 Adet
uzefl duvardan

Teknik Tarifi: Gövde dahil pirinç parçalar döküm, s|cak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş kaldlnlarak işlemek §uretiyle
yapllm lş ürünle. Ts EN 'l980. Ts EN '| 2164, Ts EN 'l2'| 65 standartlanna uygun hammaddeden üretilmiş, Ts EN 248 yüzey
standa( gerekliliklerine uygun. fonksiyonel ve boyutsal o|arak Ts EN 200, Ts EN 274, Ts EN 817. Ts 3143 ürijn standart|anna
uygun olarak ğretilmiş, tek kumandah armatürler Ts lso 7005, çift kumandall bataryalar Ts 200e uygun olarak imal edilmiş. çin
kumandah ürünle.de k!|lanllan lastak klapeli Ştandart salmastra grubunun mil, gövde vb. parçalan TS EN 12,|64 standa.dlna uygun
hammaddeden talaş kald|.mak suretiyle işlenmiş. tüm ürünlerde kullanllan conta. Gring vb. paçalar EPDM, NBR malzemeden
yapllmlş. ürünle,de kullanllan yağ, conta, o-ring vb. bileşenle. KTw(Kalt Trinken wasser. ifne suyu standa.dl), wRc (wate. Bye
Laws scheme. içİne suyunun temas ettiğimetal dlş| parçalardan suya geçen toksit maktan ölçüsü), DVGW (oeutsche
Vereiningung des Gas-und wasserfaches) belgelerinden bi.ine sahip, perlatörle. EN 2.ı6 ya uygun ve Kr,,,vA (Mekanik testler,
akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimtedn ölçüsğ) yada oVGW belgelerinden bi.ine sahip ve üzerinde ma*alanm|ş, pedatör
göbekbn pbstik, freksbll bağlant| horlumlannln dlş yüzeyle.i pasıanmaz çelik örgülü, aç hortumu EPDM olan, ieksbll DVGW,
KlwA, swGw(Mekanik testler. akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlefin ölçüsü) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl
üzerine markalanmlş, tüm ğrünle.de kullantlan kol ve volanlar metal olmall akrilik veya pıastik olmayan tek kumandal| bataryalarda
kullan|lan kartuşlar NsF ohe Public Health and safety company)veya wRAs (water Regulataons AdviŞory scheme) belgeli,
fotose|li ürünler cE belgeıi olmaİdır. Üretici firma lmalat yetedilik belgesi, Hizmet yetedalik belgesi, sat|ş sonrasl hizmet yete.liıik
belgesi, lso 9000, lso 14000 belgesi, TsE Uygunluk belgelerine sahip olmal| ve 9üncel olmalldl._
Not: Amatürler PVo (Fiziksel Buhar Kaplama) yap|lmas| halinde montajh fiyaüar % 25 a.ttlrllacak, montaj bedelleri aıttlnlmadan
aynen uvoulanacaktlr.

7 0a9-704 Pıastik lavabo ve eviye sifonu (rs-EN 274-1-2-3'deka ölçülere uygun
80'c slcakllğa dayanlkll 6 cm koku fermetürlü)

Adet

Tekoak Tarifi: sifonlar. (Lavabo. eviye ve pisua, için):

8 09G201 Takriben ,l0x16 cm, Fayans sabunluk (kolsuz) Adet
Teknik Ta.ifi: Ekstra kalite beyaz renklifayanstan. damlal|k!|. duvara yaflm gömülebilen veya fayans üstü montaj elemanlan ile
birlikte sabunluğun aşyerinde temini ve yerine montajl.Noti Renklafayans camlaşmlş. çini kullanIlmas| durumunda montajll fiyatlar
% 15 arnlrllacak bedelleri afttInlmadan nacaktlr

9 094_400 Kağllllk (paslanmaz çelik) Adet

Teknik Tarifi: Paslanmaz çelik sacdan kağltllğ|n kromajİ tespit vidalan ve özel takoz veya dubelleri ile birliKe işye.inde temini ve

, 1Zı4l500 mm, Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (rS EN1o 165-3'1/DMntj ";i:.,in

- Jst!!!@4!9!E!!Ej!!!E9!!!!
,1 1 17o2o1 ,t 5 o mm (1r2"), Köşe tapi radyatör musluğu (rs 579)

Teknik Ta.ifi: Demontaj için uygun araç ve gğreçler kullanllmahdlİ
Tek.a. montail yapllacak olan malzemelefn zarar görmemesi Çin herıüdü özen göste.ilnelirir
Demontail yapl|an malzemelerden tekfar kullanlıamayacak olanlar İda.enin göstereceği ye,e tasni' edilerek tüanakla ılare

Teknik Tarifi: Ts EN 215 veya Ts 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlant rakorunun
ostatll olanıaa temostatı kafa ve ada lantı rakoru jle birlikte nde temini ve m

,l2 2o4-31o2 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1n" 2ol3,4 mm Polipropilen temiz su
borularl

Teknik Ta.ifi: Ts EN lso 1 4-2'ye un. polipropilen (PPR- c), Tip; 3ten mamü|ve sağİk Bakanİğlndan igne suyu borusu
olarak kullanllmasında adl ğl belgelendinlmiş, borulann işyefinde temina, p.ojeŞine uygun olarak kesilmesi, fzyoterm

m

ka ak makinasl ile
bulu

nl lanna 260 'c slcakftkta sıkllarak edilmesi her türlü maızeme

Birim Miktarl

Adet

5 089.109

Teknik Tarifi: Kalite belgesini haiz armatürtefin işyerinde teminive yerine montajl.
,112" Lavabo_eviye mus|uklan; doner borulu, rozetli perlatörlü tezgah

Adet



TRABZoN iı_ ı-tiı_ı_i rĞiriıı ııüoünlüĞü
rexNix şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı: ÇAYKARA TAŞK|RAN iMAM HAT|P ORTAOKULU ONAR|M iŞi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayİa 2 l 2

Bi.im Miktan Pursantaj
|,hl

Poz No imalatn cinsi

13 2M-3103 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3l4" 2514,2 mm Polipropilen temiz su
borularl

m

Teknik Tarifi: Ts EN lso 15874-2'ye uygun, polip.opilen (PPR- c), Tip; 3ten mamül ve sağllk Bakanftğlndan içme suyu bo.usu
ola.ak kullanllmastnda saklnca bulunmadlğı belgelendirihiş, borulain işyerinde temini, projesane uygun ola.ak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makanasl ile bağlantl parçalannln boru uçlanna 260 "c slcakllkta slklla.ak kaynak edilmesi- (Kaynak için her türlü ma|zeme
ve işçilik dahil) Monta malzemelerinin bedeIlei aynca ödenecektir

14 2o+31o1 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 325,4 mm Polipropilen temiz su
borularl

m

Teknik Tarifi: Ts EN İso 15874-2'ye uygun, polip.opilen (PPR- c). İp; 3ten mamül ve sağİk Bakanİğ|ndan içme suyu borusu
olarak kullanllmaslnda sakınca bulunmad|ğl belgelenda.ilmaş, borulann işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi. fizyoterm
kaynak makinasl ile bağlantl parçalannln boru uçlanna 260 "c slcakllkta slk|larak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme
ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinjn bedelleİi aynca ödenecektir.

15 204-401
Sert PVc plasıik pis su borusu (geçme mufu, çap: 50-40 mm, et
kallnhğl 3 mm)

m

Teknik Tarifi: Ts EN 132+1'e uygun. sert PVc plastik pis su borularınln iş yerinde temini. geçıne veya yaplştlİma muiu olarak
ye,ine montajl

16 2o44o2 Seft PVc plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 7s70 mm, et
ka|lnllğl 3 mm)

m

Teknik Tarifi: Ts EN 1329-1'e uygun. sert PVc plastik pis su borulannln iş yerinde temini. geçme veya yaplştlrma muflu olarak
yeİine montajl

17 2o44o3 Sert PVc plasıik pis su borusu (geçme mufu, çap: 10G110 mm, et
m

kallnll l3mm)
Teknik Tarifi: Ts EN 1329-1'e uygun. sert PVc plastik pıs su borulannln iş ye.inde ternini, gegne veya yap|ştrma muiu olarak
yerine montajl

18 210-623
15 o mm (r2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contall, tam Adetgeçişli, Vidall, KÜRESEL VANALAR Crs 3148)

Teknik Tarifi: 20,14/68i/AB gas|nçll Ekipmanlar Yöneüneliğine uygun. pi.inçten kesici elemanft, pik kaöonıu çelik veya pasıanmaz
çelikten. vılaİ. wafer, lug veya İanşfu, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açlllp kapama düzenli küre§el vanalain iş yerinde
temini ve ye.ine montaİ.

19 210f24 20 g mm (3l4"}, Pirinç, preste imal edilmiş ıenon (PTFE), contall, tam
geçişli. vidah, KÜRESEL VANALAR Gs 3148)

Adet

Teknik Tarifi : 2014/58/AB
çelikten, vidaİ, waier, lug
temini ve yerine montaj|.

Baslnçİ Ekipmanlar Yönet nelağine uygun, pirinçten kesici elemanİ, pik karbonlu çelik veya paslanmaz
veya flanşll. geçişe bir küre ile kumanda edilen. elle açlİp kapama düzenli küresel vanalarln iş yerinde

-T20 210526

Teknik Tarifi: 2014/6€i/AB Baslnçll Ekipmanlar Yönet neliğine uygun, pirinçten kesici elemanll, pak kaöon|u çelik veya paslanmaz
çelikten, vidall, wafer, lug veya f|anşı, geçişe bir kü.e ile kumanda edile'l, elle agl|p kapama düzenli küresel vanalann iş yerinde
temanive rine mo

21 25jüj021 Plastikten 10x10 cm. @ 50 çlkışh yer süzgeçj

Teknik Ta.ifi: Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapaı yer süzgecinin işye.inde temini ve yerine montajl

32g mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş ıefon (PTFE), contah, tam AdeigeçiŞli, Vidah, KÜRESEL VANALAR (IS 3148)

t
sl

No
ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri aynca ödenecektir,

Adet

oskr012-Vt



ÇAYKARA TAŞKIRAN İMAM HATİP ORTAOKULU iNŞAAT MAHAL LiSTESi

ZEMiN KAT WC,DE YAPILACAK iMALATLAR:

t- (l8.198/l2A', l8.185A) Tüm tuvalet içerisindeki duvar ve yer seramikleri, tuvalet taşları vb.
mahal içindeki her şey kırılacak ve altındaki dolgu malzemesi boşaltılacaktır. Çıkan malzeme

mahalden uzaklaştınlacaktır. ( Y.18.00l/C11} Kabin duvarlannın seramikleri sökülürken
kırılan tuğla duvarlar yenilenecek.

2- (MSB.608/AA ) seramikleri «ikülen duvarlara ve yeni yapılan duvarlara kaba sıva yapılacak.

3- (Y.l5.140/t5, Y.|9.0E5l027, Y.27.583) Tesisat borulan ve Su tesisatının zeminden geçen

kısımları tamamlandıktan sonr4 üzerine şap atılacak gerekli sıkıştırma işlemi yapılacak.

Şap atılan yerler Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı
ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalttımı yapılacak, yan duvar yüzeyine 20 cm
yükselecek. Seramik şapı ahlarak, seramik uygulaması yapılacaktır.

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

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

izolasyon sürdürülecek ve yeniden seramik döşetilecek.

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

7- Seramik aıasına sürülecek fugaların her yere eşit olarak sürülmesine dikkat edilecek. Derz
aralarının tamamen doldurulmasına özen gösterilecek.

& (Y.26.006/405) Tüm duvarlar tavana kadar 25cmx4Ocm renkli seramik ile kaplanacak.

9- Helaların ara kilme duvarlarının üst kısımlan da seramik döşenecek. (Y.26.006/405)

l0- Seramiklerin köşelere gelen kısımları ve kabinlerin üst kısımlarına köşebent takılacak.

l l- Wc mahallindeki tiim duvar yUzeyleri seramik kaplanmış olacak.

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

ı3_ (ı8.198/28A,, M.7731A0I, 04.773l A08, 04.773l{10, Y.23.24l) Wc' deki ttim PVC kapıIan
pğelerine uygun imal edilecek. Montajı yapılacak. Çalışır halde teslim edilecek. . Kapılar
gri contalı ve 70 lik seriden olacak. En az üç menteşeli olacak. Teknik şartnamedeki
özelliklere uygun imal edilecek.

lÇ Zemin şapı atılmadan önce, kontrol elamanlannca mahallinde sızdırmazhk kontrolü yapılacak.

Kontrol elemanlarının onayından sonra şap atılacak ve seramikler örülmeye başlanacak.

ls. Seramik çeşitleri kontrol elemanlarına gösterilecek, en i\z üç çeşit seramik getirilecek. Kontrol
elemanlarının onayından sonra örülmeye başlanacak.

lG (l8.198/28A, 04.773lA0l, 04.773lA08, 04.773lAl0, Y.Z3-24l) Wc 'nin giriş kapısının

kanatlaıı ve kasalan Pvc kapı olarak yenilenecek. Kanatlar en az üç menteşeli olacak.

l7- Giriş kapısının yaptmt sırasında oluşcak sıva ve boya tamirleri yapılacak.

l& Giriş kapısının önline mermer eşik konulacak-

19- İnşahn kınmı, yalıtımı ve seramik örülmesi aşamaları resimlenerek kontrol mühendisine

verilecek.

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



uygun bir şkilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tab|osunda yapılan

hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.

2. İş Kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taşımatar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir
bedel tidenmeyecektir.

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 tanımlannı, mahal listesinde
yapılan iş tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayn ayrı karşılamak zorundadır. Mahal

listesinde pozlara karşılık gelen tanımlar genişletilmiş olup açıklama dnhilindeki tüm işler

ilave bir bedel istemeden yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına uygun şekilde
gerçekleştirilecektir.

5.İş kapsamında iş güvenliği ile ilgili tüm Onlemler yüklenici tarafından aluıacak.

YıLD..-
k MırnaıY

ısi



ÇAYKARA TAŞK|RAN İMAMHATiP ORTAOKUtU ONARİM İŞİ

MAHAL tisTEsi

lslak Mahal ve Tesisat

1. Ekli projede wc olarak belirtilen mahallere alaturka hela taşl, perlatörlü kısa musluk,
paslanmaz keğltlık montajl yapılacak ve wc taş| ile bas Vanasl arag (7l? küresel vana ile)

tesisat bağlantlları yapılacaktır. (075-ı03, 089-101, 094-400, 210-623, Poz No'ya uy8un)
2. Kabin dışı ıslak mahallere projede belirtilen sayl Ve ebatta (40x50) yarım ayakll lavabo montajl

Ve tesisatı yapllacak, yeni takllacak lavabo bataryalarl döner borulu, rozet|i perlatörlü tezgah

üzeri montajh olacak Ve ara musluk kullanılarak montaj yapllacak. Takılan markanın 1. Slnlf
malzemesi olacaktır. Her lavabo için 40x50 kristal ayna seramik üzerine özel yapıştırıcısı ile

montaj yapllacak. Her iki lavabo arasına bir sabunluk montaj| yapllacak. (071-129, o73-2o|,
089-704, 089-1Gı, 089-11o4, 090-201 Poz No'ya uy8un}

3. Kabin dışı zeminlere projede gösterilen konumlara es dahi| 10x10 plastik yer süzgeci
konulacak ve atlk su tesisatlna bağlanacaktlr. (25.ı38.1021 Poz no'ya uygun)

4. onarlm yapılacak (zemin kat) katta ait temiz su ve pis su tesisatlarl projede verilen çaplarda
ve güzergahlarda yeni döşenecektir. Temaz su tesisatlarl pprc boru, at|k su tesisatlarlnda ise

3,2mm PVC boru kullanılacak malzeme 1.sınıf malzeme olacaktır. Ek ve yapıştırma yerlerinin

m o nta.i l na özen gösterilecektir. (204-3102, 204_3103, 204-3104, 20,,i4o.'-, 2ü402, 2(J/,-ü3
Poz No'ya uygun)

5. Temiz su tesisat kolon ayrımlarına ve kolon başlangıçlarına boru çapına uygun 1.sınıf pirinç

malzemeden dişli bağlantlll küresel vana konulacaktlr. |2Lo-624,2Lo-626 Poz No'ya uygun)

6. Bas vanaları su hattına sökülebilir şekilde rekor ile bağlanacak. Direkt montaj yapılmayacakt|r.

Bas ile helataşl arasl 32mm pprc boru ile çekilecektir. 32mm ppr borunun hela taşlna

bağlandığı yere contaya ilave yaplştırıcı silikon ile ekstra tam slzdlrmazllk sağlanacaktır.

7. Tesisat döşeme işlemleri bitiminde boru üzerleri ve hela taşları kapatılmadan kontrollerin
gözetiminde tesisata bas|nçıl su verilerek sızdırmazlık kontrolü yapılacaktır. Kontfol personeli
yapIlan işi görmeden tesisatlarln üzeri kapatllmayacaktır.

8. Lavabolara takllacak bataryalar, montaj işleminden önce kontrol elemanlarına gösterilecek.

Onların onayından sonra monta.i yapılacaktır.

kalorifer Tesisatı
1. lslak mahal içerisinden geçen tüm kalorifer kolon tesisat| ve radyatörler demontaj yapılacak.

İdarenin göstereceği yere taşınacak ve tutanak ile Okul İdaresine teslim edilecek. (165-

3UlDmntj Poz No'ya uygun)

2. İdarenin göstereceği mahal ve sınıflarda bulunan radyatör açma-kapama (giriş-çıkış her ikisi

birden) musluklarının değişimi yapılacaktır. (170-201, Poz No'ya uygun)

GENEL ŞARTLAR

1. lsteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapmas| esas olup
Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda
olsun ya da olmasın, proje detay, tarif Ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat
kurallarına uygun bir şekilde yüklenici taraflndan yapılması zorunludur. Pursantaj

ılan h yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.tablosunda ya

ol

d

!l



2. iş Kapsamında tüm nakliye Ve yatay düşey taştmalar teklif fiyata dahiı sayllacak ayrlca bir
bedel ödenmeyecektir.

3. İş sonunda çalışılan mekanların temizliği bedelsiz yapılacaktır.
4. Yapılacak işler işin projesine teknik şartnamesine ve mahal listesine uy8un yapılacakt|r.

Yapılacak tüm iş kalemleri Pozlara, bayındırlıkça açıklanan poz tanlmlarln|, mahal
listesinde yapılan iş tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır.
Mahal listesinde pozlara karşılık gelen tan|mlar genişletilmiş olup açıklama d6hilindeki
tüm işler ilave bir bedel istemeden yüklenici taraflndan fen ve sanat kurallarına uygun

şekilde gerçekleştirilecektir.

ol
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ELEKTR|K lŞLERl MAHAL LlsTEsl

7L3-30I,7I8-2oI,7|6-3oL,7t8-508,724-40L,724-402,724-406,724-407,725-904 nolı.]

pozlar. Kazan dairesindeki pano değişimi sıva üstü, iç sacı olacak şekilde
değiştirilecektir. Pano üzerinde 2 adet sirkülasyon pompaslnl kumanda edecek 2 adet

0-1 konumlu pako şalter olacak, Faz koruma rölesi Kaçak akım koruma şalteri ana

grup ve 2 adet pompaya 2 adet grup sigorta konacaktlr. Ayrlca ısıtıcı fan ve

aydınlatma için sigortalar konacaktır. Pompa değerlerine uygun termik kontaktör

konacak montaj sonrasl motor yönleri kontrol edilecektir.

Onarılacak 2 mahal için lavabo üstlerine optik sensörlü çift duylu 2 şer adet armatür

konacak içerisine en az 15W tasarruf ampulü konacaktır beslemeleri direk buattan

yapılacak buat sonrasl kablosu yenilenecektir.

Kabin üstlerine birer adet B tipi armatür konacak içerisine ampulleri konacaktır.

Ekli kroki plana tamamen uyulacak. Tesisat tamamen buattan sonra değiştirilecektir.

Lavabo yanlarına her 2 mahale birer adet t.priz çocuk korumalı ve kaplı şekilde
olacaktır.

Ürünlerde TSE standardı olacak ve teknik şartnameye uygun malzemeler

ku llan ılacaktır.

TüRKEl.,.
T6tdk!f
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çAvKARA TAşKıRAN inınııa ıınrip oRTAoKuLu oııanırıı işi

wC iÇ KAPISI WC DIŞ KAPISI

9080

\o\o

70 LlK PVC
ToPLAM ı A_DET wc Dlş KAPlsı YAfIt_AcAL

[_PVC 70 LİK SERİDEN GRi CoNTALI KURŞIIN
İÇERnGYEN MALZEMEDEN oLAcAK.
2_ KULLANILAN MARKANIN ı. SINIF PRoFiLiNDEN
YAPILACAK,KAPI KOLLAzu PVC MARKASIYLA AYNI
oLACAIC
3-PVC doğramataı; TS 20l ve 5358 de büsedilen nlm
özelliklere sahip sert PVC
4-PVC profıller son derece düzgiin ve pürüzsüz, parlak
olacak_
5-Kas4 kanat, orta kayıt ve kapı PVC profilleri dştan içe en
az 4 odacıklı, seri genişliği en az 70 mm olacak
6-PVC profiller ham PVC olarak (çıtasız, metal takviyesiz,
contasız) kas4 kanat, orta kayıtta ortalama en az 1.250
grlmt'nin altında o lmayacaktır
7-Ham madde ve mukavemet özellikleri başta olmak üzere
tüm özelliklerin DIN t8055 normlarrna uygun olacaktıı.
8-Metal takviye (destek sacQ profılleri TSE 914'de büsedilen
özelliklere uygun sıcak daldırma metodu ile 40-50 mikron
galvaniz ile kaplaomış olacaktır.
9-Metal tıkviye profilleri sac et kalınlığ 1.5 mm'den az
olmayacaktır-
l0- İspanyolet kaşılıklan eğimli ve konik çektinne özelliğine
süip olacaktıı. Kapılarda kilitli kapı ispanyoleti
kullanılacaktır. İspanyolet takımına ko! aynatar kilit tertibatı
dahil edilniş olacaktır.
l l-Kapı kanatlannda 4 yerden kavramalı ve ispanyolet
göbeğinde kol bağlamak için cıvata yerleri açılmış olacaktır.
[ 2-Kapı kanadı kasaya en az üç menteşe ile tutfurulacak-

İn ıLaız
Y(ik k Mimar

70 LlK PVc
ToPlAM 6 

^DET 
wc lÇ (A-PISı Y^fıLAc^&
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