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işin Adı: SÜTLÜCE ıLKOKULU ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Tanımı

Sayfa: '

TESisAT MAHAL LisTESi

1204-107 i Sert PVC içme su borusu (yapıştırma mutlu, çap: 63 m +
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TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: SÜTLÜCE ıLKOKULU ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: '

Sıra
No Tanımı

o::::
o

~en
o:::: ._
CIL E
c..Ql
E ii)o ._
:,ı: CIL

Termik Magnetik Şalter-tablo arkasl-3x63 A'e kadar

5

6

kV yeraltı kablosu (NYY)-3x2,5 mm"
i--._--j_._._ _.-i-.. ._._ _ ..•- .........•i- .,. _.. " __.. ,.

1 kV yeraltı kablosu (NYY)-1x6 mm2
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: SÜTLÜCE iLKOKULU ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı

s. Poz No . imalatın Cinsi : Birim

No ""1'-2'~,2~20-2'~-'--~~-çapl-0 200~mm(SN 8)P'E10Ö'K6RÜGEKANALTZASyor:T~"'-"""-; '''''~

, ,.", ; E.3gB,LJ~t-BI,t':Jlf\Jg.9ıE:f\JrvıJ~ŞI,.,.,.,." .""""..",.,.,.,,.,.,.,.,, "",."".,,', ,.,",,..,..,.,. L"""",L.,."""""""... "., "."",., o."
Teknik Tarifi: Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon borularının temin edilmesi, döşenmeden önce
her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanmış, HDPE koruge boruların düz
işçi ile hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilmesi, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara
uygun olarak lastik contanın temin edilmesi, temin edilen lastik contanın muayenesinin ve deneylerinin yapılmasından sonra
sızdırmaz halde boru başlarının manşon ve conta ile bağlanması, döşenmiş boru başlarının veya boru hattının ilgili standartlara
göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için, gerekli her türlü bağlantı elemanı ve müteferrik parçaları ile malzeme ve zayiatı,

, deney dahil işçilik her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile yüklenici karı ve genel
giderler dahil (Yalnız, borunun fabrikadan iş başına kadar taşınması ile bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli hariç)
HDPE esaslı koruge boru döşenmesinin; 1 metre fiyatı
12,22020200 mm anma çaplı HDPE esaslı koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi m,

"""',' QL,çg,:__[),ö§.~nml§Jı,aJ_<:ıekLb_()r:unl!n_g_~'y~l<ou;z~nIlJğ_lJÜ;z~~i_n_cl~Qme.treolaı:~h,~s.ıaPIClnlr
2 Analiz-yıksök4 i Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması

Sayfa: 1
Miktarı fiursantaJ

(%)

m3 i

•
Teknik Tarifi: Patlayıci m'addi; kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, demirli ve

, demirsiz inşaatın yıkılmasının 1 m' fiyatı:
. qLÇÜ :..XıkllıaQyerinboyutlıafınıa9öre.,hacmi.hesaplıanır,
ÖZEL F 02 ' 0.40 MM ET KAlıNllGINDAKi VE Q70,80 VE Q100 LÜK ELEKTRO

, SIAIIK ..BQYALI ÇAII ..YACJrvıLJR",Ir-..ıIŞE3QRLJŞLJ
Y,15006/2B : Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük m'
,," """"." """.,..,., kaı:IIQQClsıJ[)erirı k.cızı) ,.,.",.,."""".,.,..,."""",.,..'""""'"""""""",..,..""""""",.,.,.,.,""""",.,..,., "."""", ".""'""" ,"",.,., ,."", ",."""" """",.., ',."""""",."" ",.""",,
: Teknik Tarifi: Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması,
depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan
yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve
gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m' kazı fiyatı:
ÖLÇÜ:

, Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
NOT:

3 MT

4

5

1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dahil değildir.
,2)[)~riQli~zClmml ()deıQm~;z'""
Y 15,140/03 Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m' i
, .. """" ". """"",',. "" "" ,"""'" ""," , ,"""""""",' ,""'" , " "'", "" •• """""""'" ••" "••'", ",L, """".,L,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, '" ''''

Teknik Tarifi: Kumun temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka
sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel
giderleri ve karı dahil, 1 m3 fiyatı:

• QLÇQ: Projt3si,ndt3ki,ölç91t3r~"g()re",hacm,ihes,aplanır,
i Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
; basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton

I'1Cl~licl?~il).,. '"
: Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
: kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min, 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım

ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası
ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik

, kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya
, kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın
alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden

i korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli:
: her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar,
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği

; veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton
bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri
ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve karı dahil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 betonun 1
m3fiyatl:
ÖLÇÜ:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır,

, NOT:
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur, Ibraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade

: edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan
, uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır,
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine
eklenmesi zorunludur,

.3)",E3eton",bünyesine,ilaVt3olarak konulacak"katkl",maIzemesininbedeli ayrlc;aödenecektir,
Y 21,001/02 Ahşaptan düz yüzeyı i betonve betonarme kalı~ıx~~ılması

6 Y16,050/03 m'

7
Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış ii. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyıi beton ve
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: SÜTLÜCE ıLKOKULU ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>inşaat Imalatıarı Sayfa: 2

S. ~~~ ~~ ,...... imalatın Cinsi ursantaj :
.....~._ .."'.~ • ••__._ Biri .__!%L__

betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, .
malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇ U :
Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalat deliklerinin çevre kalıpları
ölçüye dahil edilmez. Deli~in kalıp tarafındaki yüzünden delik boşlu~u çıkarılmaz.
NOT:
1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.

• 2) I(alıpt;:ırı.çıkcırınıı:ıI:Z.eınıeırTıgtE:lCl.~~i~E:lC1it~ir: .. . .
Y.21.051/C11 . Ön yapımiı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi m2 'r'
.... ·yapl1lııClşı, (Q,qQ~51,50 III cırası)........................... . 1 L............................................•............................
Teknik Tarifi: Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sa~Iı~1ve güvenli~i

, kanunu, yapı işlerinde iş sa~lı~1ve güvenli~i yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sa~lık ve güvenlik şartları yönetmeliği,
ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme
ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımiı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dış cephe iş
iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ:
Iskelenin yapıldı~ı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekli~in çarpımı
sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.
NOT:

8

9

1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli
verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatıarın yapımı için
kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.
4) Yüksekli~i 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.
5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez.

, 6)lskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte
, tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD
: ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu
, hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez.
7)lskeleden...çl.~.<l.n..nıalzeınıe..nıüteahhi~e...a.ittir:

. 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,
Y.26.007/405B . ı'kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe ! m2

, .. . _~cıPlcıll1cı.ş.!.y_cıP~IIl151şl{Kcır().y_cıpIŞtIEIÇış!.ilel. . .. . .
, Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan
arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme
süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve
yüzey özelllğine sahip, ı'kalite, renkli, sırlı porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi,
derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu
malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş
yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:
Öi ü: KaplamaYClpllcırıy.g:zeyleırpr()jeıı;i.ü:zerirı~ekiölçgleıregöre ~eısaplanır:

Oska/012-yt



m
i.

, Teknik Tarifi: TS EN ISO 1452-1 ,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu

2 :/~:~:~-tı.~!l~rI19~:~~iio ~;/h debi~i~d~-3.0-6.0mSS Dalgıç Tip·D~;~~i-P~mpasl ~~- i~~~t
i Teknik Tarifi: TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan,
içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik

: döküm,kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz
, çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş,pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul,en
az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri bulunan, ıP68 koruma sınıfında, ıso 9001 kalite güvence belgesine sahip

......_c!C!~g!_Ç_tip_c!r~_al.PQr:ııJlas.!_I!I!l..iu.~!:i.r:ı_c!~~~.irıi_'Je.rrıcı.ntCij.I...

ihale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: SÜTLÜCE ıLKOKULU ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

.. S. ' ~~~~~-
No

,204-107 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma mutlu, çap: 63 mm, 6 atü)

imalatın Cinsi

Sayfa: 1...................... TPürsantaj:
--_ .•••~, (%)

•

Oska/012-yt



Proje ve mahal listesine göre;
• Zemin katta bulunan ana panoya kompanzasyon sistemi tesis edilecektir.
• Kompanzasyonun girişine 3x63A TMŞ kullanılacak olup;
• 01.Grup - 0,5 kVar (Trifaze) + Sö nt reaktör

02.Grup - 0,25 kVar (Monofaze)
03.Grup - 0,25 kVar (Monofaze)O
04.Grup - 0,25 kVar (Monofaze)
05.Grup - 0,5 kVar (Monofaze)
06.Grup - 0,5 kVar (Monofaze)
07.Grup - 0,5 kVar (Monofaze)
oa.Grup - 1 kVar (Trifaze)
09.Grup - 1,5 kVar (Trifaze)
10.Grup - 2,5 kVar (Trifaze)
11.Grup - 5 kVar (Trifaze)
12.Grup - 7,5 kVar (Trifaze)
Toplam 12 kademeli 20,25 kVar'lık kompansazyon tesis edilecektir

• Tüm ekipmanlar TSE veya CE belgesine sahip olacaktır.
• Reaktif gücün ölçülmesi her üç fazdan ayrı ayrı yapılacaktır.
• Kullanılacak kontaktörler kondansatörlerin devreye girip çıkmasında oluşan akım ve gerilim

darbelerine dayanıklı olacaktır.
• Tüm kondansatörler topraklanacaktır. Topraklama kablosu sarı-yeşil renkli kablo ile

yapılacaktır.
• Yeni kondansatörler mevcut panoya sığabilmesi için silindirik tipte seçilecektir.
• Reaktif güç kontrol rölesinin ayarları yapılacak olup cezaya girip girmediği yüklenici tarafından

1 yıı kontol edilecekir.
• Sistem kurulduktan sonra kompanzasyonun cezaya girip girmediği yüklenici tarafından takip

edilecek olup; sonrasında ayar gerekirse yüklenici tarafından yapılacaktır.
• Elektrik Tesisatı proje ve mahal listelerinde yer alan imalatıarın yapımı ve malzeme

seçiminden önce kontrollüğün onayı alınacaktır.
• Bina içerisinde sökülen tüm ekipmanlar (armatürler, prizler, anahtarlar, sigortalar v.b) idareye

teslim edilecektir.
• Tüm sistem çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

TEKNiK SARTNAME

GENEL HUSUSLAR
Elektrik imalatıarının tamamı Çevre ve Şehireilik Bakanlığının Elektrik işleri Genel Teknik
Şartnamesine uygun imal ve ikmal edilecektir. Pozların teknik tarifi ilgili inşaat, Proje, Tesis, Tesisat
ve analiz birim fiyat tarifieri ve Özel poz fiyat tarifieri gibi olacaktır.

Yapılan tesisatlar yürürlükteki Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği , Elektrik Iç Tesisler
Yönetmeliği , Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Binaların yangından korunması
hakkındaki yönetmeliklere uygun olacaktır. Teknik Şartnamesine uygun tüm sistemlerde ve
tesisatlarda TSE veya CE belgesi aranacaktır.

Ilgili Elektrik tesisatının yapımı esnasında kullanılacak olan her türlü malzemenin gerekli TSE, ve/veya
TSEK, iSO gibi Uluslararası belgelere sahip olması yanısıra, daha önceden kalitelerini,
güvenirliliklerini ispatlamış marka ve yapıda olması gereklidir.

imalatıar; onaylı ataşman ve detaylara göre ve şartname ile verilen hususlar ile ma hal listesine bağlı
olarak yürütülecektir.

Ataşman, detaylar ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler, idarenin önereceği şekilde ve işin tekniğine uygun olarak proje kapsamında
yapılacaktır

Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı
alınacaktır.

Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını
asacak. işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.
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