
Sıra No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Pursantaj (%)

1 04.290/5C4 [10.450.1104] Ø =300 mm anma çaplı Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) m

Teknik Tarifi: 

DRENAJ BORULARI Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)

2 04.290/5C6 [10.450.1106] Ø =500 mm anma çaplı Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) m

Teknik Tarifi: 

DRENAJ BORULARI Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)

3 04.290/603 [10.450.1203] Ø =150 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) m

Teknik Tarifi: Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)

4 04.290/604 [10.450.1204] Ø =200 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) m

Teknik Tarifi: Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)

5 04.290/605 [10.450.1205] Ø =250 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) m

Teknik Tarifi: Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)

6 04.290/606 [10.450.1206] Ø =300 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) m

Teknik Tarifi: Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)

7 04.290/607 [10.450.1207] Ø =400 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) m

Teknik Tarifi: Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)

8 04.644/02D [10.380.1414] 6+6 mm kalınlıkta Renksiz Saydam 0,76 PVB'li Lamine Camlar (TS EN ISO 12543-1) m²

Teknik Tarifi: Renksiz Saydam 0,76  PVB'li Lamine Camlar  (TS EN ISO 12543-1)

9 071-106 [25.100.1022] 50x65 cm Ayaklı Tk. Adet

Teknik Tarifi: 

Belirtilen cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine 

montajı.Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

?Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır. 

10 071-109 [25.100.1014] 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo Adet

Teknik Tarifi: 

Belirtilen cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine 

montajı.Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

?Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır. 

11 071-116 [25.100.1019] 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) Adet

Teknik Tarifi: 

Belirtilen cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine 

montajı.Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

?Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır. 

12 072-201 [25.102.1201] Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ;Sifon TS-EN 274-1-2-3) Tk

Teknik Tarifi: BFT.071-000de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mmlik musluğu 

ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, 

pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. 

sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dahil 

değildir.)

13 073-202 [25.104.1002] Takriben 40x60 cm ayna Adet

Teknik Tarifi: 

Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğubda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve 

minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı.Aynalar 305/2011/AB 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

14 074-101 [25.106.1101] Takriben 50x10 cm Ekstra sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), ETAJERLER Adet

Teknik Tarifi: 

Kendinden konsollu Belirtilen cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya montaj elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.Not: 

Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

15 079-200 [25.112.1103]
Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN 

REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI
Adet

Teknik Tarifi: 

Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt.lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten 

oturma yeri ve kapağı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları 

ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi Not: Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak 

montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

16 079-800 [25.112.1270] Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) Tk

Teknik Tarifi: 

Beyaz renkte sırlı seramikten duvara asma tip, ekstra sınıf asma klozet (TS EN 997+A1 ''e uygun),sert plastikten veya droplast oturma yeri ve kapağı; TS 

EN 12164, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik veya 

seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahil; gömme olarak duvar içine monte edilen plastik ve paslanmaz çelik aksamlı rezervuar TS EN 

14055+A1?,TS EN 10088-1 'e uygun; montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı.ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği' ne uygun, 

CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

17 080-300 [25.114.1150] Kendinden Sifonlu Pisuvar, PİSUAR VE TESİSATI Tk

Teknik Tarifi: Takribi 35*35*55 cm ölçülerinde; arkadan veya üstten 32 mm yıkama delikli; kendinden sifonlu (koku fermeturlu) ve 50 mm pis su çıkışlı; gagalı; beyaz 

renkte sırlı seramikten TS EN 13407 'ye uygun ve kalite belgeli pisuvar; duvara kadar uzatma parçası ve rozeti; pisuvar yıkama musluğu; borusu ve 

rozeti; montaj seti ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Pisuvarlar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk 

işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır)

18 081-301 [25.114.3101] Takriben 40x50 cm Ekstra, Fayans Camlaşmış Çini, PİSUAR BÖLMESİ Adet

Teknik Tarifi: Fayans Camlaşmış Çini: 

19 083-104 [25.118.1102] Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm, Bir gözlü damlalıksız eviye, EVİYELER (TS EN 13310) Adet

Teknik Tarifi: Eviyeler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

20 084-201 [25.120.1201] Bataryalı pirinç sifonlu (Sifon TS-EN 274-1-2-3) (Birinci sınıf), İki gözlü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI Adet

Teknik Tarifi: BFT. 083-300; 083-400de adı geçen gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200e uygun, 15 mm.lik pirinçten kromajlı, döner borulu eviye 

bataryası; sifon, tapa, zincir ve babacığı ikişer adet olmak üzere diğer özellikler BFT. 084-100deki gibi.

21 091-600 Sıvı sabun makina Ad.

Teknik Tarifi: 

Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli miktarda sıvı sabun akıtan, basma kolunun gövde ile birleştiği 

noktadan itibaren 27,8x11.7x10.9 cm. boyutlarında emme basma sistemi ile çalışan, paslanmaz çelik ve ABS plastik kaplı gövdeli, 400 gr. sıvı sabun alan 

plastik sıvı sabun şişeli, duvara dubel ve vida ile montajı yapılabilen sıvı sabun makinasının işyerine temini ve montajı ile işler halde teslimi.

22 091-900 [25.135.4003] Engelliler için klozet tutunma barı, Engelliler için klozet tutunma barı Adet

Teknik Tarifi: Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm, min Ø 30 mm(krom kaplama yerine, püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 

eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.)

23 092-400 Havluluk (prinçten kromajlı sabit 45 cm) Ad.

Teknik Tarifi: Takriben 15 mm. çapında ve 25 cm. uzunluğunda döner iki kollu havluluğun, kromajlı tespit vidaları ve özel takoz ve dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve 

yerine montajı.

24 094-400 [25.135.2002] Kağıtlık (paslanmaz çelik) Adet

Teknik Tarifi: 

Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

25 097-703 Parapet süzgeci Adet

Teknik Tarifi: Teras süzgeci, (Ø 100 mm.):

26 1002-117 [25.700.1202] Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 25 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA Adet

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
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Teknik Tarifi: 

Makarası; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 mm' den az olmayan iç dairevi parça ve 

tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum 

çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fıskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun 

yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfı ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek 

boyutlarda, İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)' inde öngörülen levhalardan uygun olanı 

kullanılır. 

Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte iş yerinde temini ve montajı.

27 1003-101 [25.705.1101] Dik DN 15, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri Adet

Teknik Tarifi: 

Açılma sıcaklığı 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 100ºC veya 141ºC, K faktörü 79 ile 81 (metrik) arasında, angının ısısı sonucu, cam veya ergiyen metalin 

açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli 

bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, 

otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi
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28 1003-103 [25.705.1103] Sarkık DN 15, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri Adet

Teknik Tarifi: 

Açılma sıcaklığı 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 100ºC veya 141ºC, K faktörü 79 ile 81 (metrik) arasında, angının ısısı sonucu, cam veya ergiyen metalin 

açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli 

bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, 

otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi

29 1004-043 [25.705.3203] Gizli Gömme Rozet, Rozet İlavesi, Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) Adet

Teknik Tarifi: Sprinkler kafasının bağlantısının ve bağlandığı boruyu gizlemek amacıyla kullanılan, sprinkler kafası ile arkasındaki yüzey arasında kalan plaka; kaplama 

ilavesi "yangın sprinklerine ilaveler için ödenecek farklardan" ayrıca ödenmek üzere,

30 1004-112 [25.715.1102] DN 32, Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç Adet

Teknik Tarifi: Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu 

olarak iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi

31 1004-113 [25.715.1103] DN 40, Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç Adet

Teknik Tarifi: Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu 

olarak iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi

32 1005-003 [25.715.1203] DN 150, Islak Alarm Vana İstasyonu Adet

Teknik Tarifi: Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, Kelepçeleri dahil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-2'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, 

projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

33 1011-007 [25.715.4307] DN 100, Su Akış Anahtarı Adet

Teknik Tarifi: 

Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası 

boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale 

getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi

34 1011-009 [25.715.4309] DN 200, Su Akış Anahtarı Adet

Teknik Tarifi: 

Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası 

boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale 

getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi

35 1013-102 [25.715.3102] DN 50, İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana Adet

Teknik Tarifi: 

Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren 

ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi

36 1013-103 [25.715.3103] DN 65, İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana Adet

Teknik Tarifi: 

Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren 

ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi

37 1013-105 [25.715.3105] DN 100, İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana Adet

Teknik Tarifi: 

Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren 

ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi

38 1013-107 [25.715.3107] DN 200, İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana Adet

Teknik Tarifi: 

Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren 

ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi

39 1016-007 [25.715.4207] DN 100, Yangın Çek Vana Adet

Teknik Tarifi: Giriş-çıkış yivli bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dâhil, döküm demir gövdeli, bronz diskli, bağlantı çapı DN 100 olan çek vananın işyerinde 

temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi

40 1016-009 [25.715.4209] DN 200, Yangın Çek Vana Adet

Teknik Tarifi: Giriş-çıkış yivli bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dâhil, döküm demir gövdeli, bronz diskli, bağlantı çapı DN 100 olan çek vananın işyerinde 

temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi

41 1017-000 [25.712.1000] İtfaiye Bağlantı Ağzı Adet

Teknik Tarifi: 

Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65 x DN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 olan, çıkış ağızlarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve 

DN15 damlatma vanalı, İtfaiye bağlantı ağzının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.

42 1020-122 [25.720.1109] Anma Debisi 120-126 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 100 mSS, Yatay Hat Tipi Yangın Pompası, Elektrik Motorlu Adet

Teknik Tarifi: 

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili 

paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, 

anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 

kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının,elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bağlı 

olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda 

panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi 

1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

43 1020-503 [25.720.7203] DN 150 Pompa akışmetre, Pompa akışmetre Adet

Teknik Tarifi: 

Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basınç sınıfında, ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibreli analog 

göstergeli, pompa deneme akış metrenin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi

44 1021-801 [25.452.1601]
10.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) 

kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75
Adet

Teknik Tarifi: 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü 

yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik 

motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile 

şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas 

boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli 

ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri 

imalatlar birim fiyatlarına dahil.)

45 103-103 [25.142.1102] 25 Ø mm (1") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı

Teknik Tarifi: Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk işaretine sahip olan sayaçlarınİşyerinde temini ve yerine montajı.

46 103-106 [25.142.1104] 50 Ø mm Flanşlı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı

Teknik Tarifi: Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk işaretine sahip olan sayaçlarınİşyerinde temini ve yerine montajı.

47 1030-002 İç Çap Ø 59mm ' ye kadar Duman ve yangın geçişini engelleyen boru kolluk manşonu Adet

Teknik Tarifi: CE sertifikalı, projede gösterilen yerlere takılmak üzere, 0,35mm kalınlıkta bükülebilir paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş içinde min.2mm kalınlıkta grafit 

organik bağlantılı (latex) inorganik fiberli mineral boyalı, yangın esnasında şişerek hava sızdırmazlığını sağlayan, yatay ve dikey geçişlerde kapama 

klipsleri ile borulara montajı yapılan, DIN 4102 T6 standartlarına göre K90 yangın dayanım sınıfına uygun, A sınıfı yanmaz yalıtım malzemesinin işyerinde 

temini ve yerine montajı. 

  

İç çap

48 1030-005 İç Çap Ø 116mm' ye kadar Duman ve yangın geçişini engelleyen boru kolluk manşonu Adet

Teknik Tarifi: CE sertifikalı, projede gösterilen yerlere takılmak üzere, 0,35mm kalınlıkta bükülebilir paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş içinde min.2mm kalınlıkta grafit 

organik bağlantılı (latex) inorganik fiberli mineral boyalı, yangın esnasında şişerek hava sızdırmazlığını sağlayan, yatay ve dikey geçişlerde kapama 

klipsleri ile borulara montajı yapılan, DIN 4102 T6 standartlarına göre K90 yangın dayanım sınıfına uygun, A sınıfı yanmaz yalıtım malzemesinin işyerinde 

temini ve yerine montajı. 

  

İç çap

49 104-107 [25.144.1007] 50 Ø mm (2") FLOTÖR Adet

Teknik Tarifi: Küre veya açık küre biçiminde, içine su almayacak şekilde muntazam sert plastikten şamandırası, pirinçten kolu, kapatıcısı ve bağlantı rakorları ile birlikte 

işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi
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50 107-631 [25.160.1201] Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 30-60, İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor Adet

Teknik Tarifi: 

Belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri gerekli basınca ayarlanabilen otomatik 

basınç şalteri (Pompa sayısına eşit), su basıncını gösteren manometresi, aşırı yüke karşı termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye 

kontrolü ile susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine 

sahip, kapasitesine göre kademe sayıları farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su 

sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmış, su talebine göre tek veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa 

motoruna sahip, Basınçlı Tank: TS EN ISO 11124-1,2,3,4'e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli 

hacim ve sayıda denge tankı bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı hortumu ile irtibatlandırılmış, pasa karşı 

gerekli önlemleri alınmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple 

çalışır durumda işyerinde temini ve montajı.NOT: 1- Maksimum pompa şalt sayısı: Pompa gücü 1.1. kWa kadar 180 defa/h. 1.1 kWın üzerinde ise 40 

defa/h. olarak alınacak. 

2- Birden fazla pompalı hidroforlarda belirtilen kapasiteler pompa debilerinin toplamıdır.

51 107-901 Otomatik basınç şalteri Adet

Teknik Tarifi: 

Belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri gerekli basınca ayarlanabilen otomatik 

basınç şalteri (Pompa sayısına eşit), su basıncını gösteren manometresi, aşırı yüke karşı termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye 

kontrolü ile susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor.  Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine 

sahip, kapasitesine göre kademe sayıları farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su 

sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmış, su talebine göre tek veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa 

motoruna sahip, Basınçlı Tank: TS-EN ISO 11124e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli hacim ve 

sayıda denge tankı bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı hortumu ile irtibatlandırılmış, pasa karşı gerekli 

önlemleri alınmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çalışır 

durumda işyerinde temini ve montajı. NOT: Maksimum pompa şalt sayısı: Pompa gücü 1.1. KWa kadar 180 defa/h. 1.1 KWın üzerinde ise 40 defa/h. 

olarak alınacak.

52 108-704 [25.165.3004] Debi-m³/h: 3,0 Kapasite-m³/reg: 20,0 Reçine Miktarı-Lt: 100 Fr.Sert/reg: 600.000, Tam otomatik su yumuşatma cihazı (1-39 m³/saat) Adet

Teknik Tarifi: 

Özellikleri belirtilen, reçine tankı ISO belgeli polipropilen üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 

37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış, test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan, tuz 

kabı tuzlu suyun oluşturacağı korozyona dayanıklı polietilen malzemeden mamul, en az rejenerasyona yeterli tuz alabilen polietilen kapaklı, içinde tuzlu su 

emiş borusu, boru ağzında filtresi, PVC borudan tuzlu su emiş borusu koruyucusu, tuz tankı taşma borusu ve boşaltma ucu olacaktır. Reçine yatak 

yüksekliği min. 0,7 ile max.1,2 m. arasında, reçine taşıyıcı kuars filtre çakılı yatak yüksekliği 25-35 cm arası olan, çıkış hattındaki sayaçtan aldığı sinyaller 

ile daha önceden programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumuşak su geçtiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan, rejenerasyon kademeleri, 

gerekli tuz miktarı ve süreleri fabrikasyon ayarlı/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanıklı plastik veya metal malzemeden imal edilmiş, mikroişlemcili 

veya elektro mekanik rejenerasyon için gerekli tuzlu suyu hazırlayabilen, çok yollu uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı iki adet numune musluğu ve 

giriş ve çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve toplaması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları 

vasıtasıyla sağlanan, iki ucu tesisata kolalıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış su yumuşatma cihazının işyerinde temini, beton 

kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, su sertliğinin ölçümü için gerekli test kiti ve türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi. Beton 

kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. NOT: Giriş suyu sertliği 30 °Fr kabul edilmiştir. Buna göre reçine kapasitesi 6000 °Fr/litre reçine kabul 

edilmiştir. -Su yumuşatma cihazı yatak hızı 30 – 35 m/saat olmalıdır. -Tank ebatları min. % 40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır.

53 109-102 [25.170.1102] 80 Ø mm (3"), Kollektör borusu galvanizli m

Teknik Tarifi: Kalorifer tesisatı B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün 

işyerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı.

54 109-201 [25.170.1201] 15 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla Adet

Teknik Tarifi: Kalorifer tesisatı B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün 

işyerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı.

55 109-202 [25.170.1202] 20 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla Adet

Teknik Tarifi: Kalorifer tesisatı B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün 

işyerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı.

56 109-203 [25.170.1203] 25 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla Adet

Teknik Tarifi: Kalorifer tesisatı B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün 

işyerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı.

57 109-206 [25.170.1206] 50 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla Adet

Teknik Tarifi: Kalorifer tesisatı B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün 

işyerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı.

58 109-207 [25.170.1207] 65 Ø mm flanşlı, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla Adet

Teknik Tarifi: Kalorifer tesisatı B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün 

işyerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı.

59 110-616 [25.175.1406] 500 litre, Minimum sıcak su çıkış debisi: 1.450 l/h, Tek Serpantinli Hızlı Boyler Adet

Teknik Tarifi: 

TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarına uygun dik sistemde imal edilmiş, kontrol ve temizleme kapaklarına sahip, istendiğinde elektrikli 

ısıtıcı takılabilmesine için uygun ağzı bulunan, gövde içi- serpantin dış yüzeyi en az 180 mikron, gövde dışı  gövdenin dıştan paslanmasını önleyecek 

şekilde emaye kaplanmış veya 2 kat antipas boyalı, 10 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, TS ISO 1129 standartlarına 

uygun boru ile imal edilmiş serpantin ve birim iç yüzey alanına 200 gr/m² ağırlığında magnezyum anodu veya dış akım anodu olacaktır, 316 kalite 

paslanmaz serpantinli” olması durumunda TS 10380 ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) uygun serpantin  ve dış akım anodu. Gövdesi en 

az 40 kg/m³ yoğunlukta, en az 50 mm kalınlığında HCFC içermeyen sert poliüretan veya en az 15 kg/m³ yoğunluğunda en az 8 cm kalınlıklı poliüretan 

sünger ile izole edilmiş, üstüne galvaniz saclı veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyalı sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek dış kılıfllı boylerin 

işyerinde temini, tesisata bağlanması, çalışır halde teslimi. 

Not:  Boyler kapasiteleri 90/70ºC kaynak akışkan ve 10/60ºC sıhhi kullanım suyu sıcaklıklarında, en az  kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla 

basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır.

60 113-202 [25.312.2102] 100 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası Adet

Teknik Tarifi: Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pis su borusuna takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m. çıkacak kadar 

boyda plastikten mamül havalandırma borusu ve şapkasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

61 127-307 [25.180.2007] Tam otomatik multi medya filtre cihazı, Debi: 6.0 m³/h, Filtre Malzeme Miktarı: 300 litre, Min Tank Kesit Alanı: 0.3 m² Adet

Teknik Tarifi: 

Özellikleri belirtilen,medya tankı ISO belgeli polietilen zarf üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 

37 çelikten mamul,içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış veya içi ve dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar 

üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış test basıncı 10 atü,işletme basıncı 2-8 atü olan,filtre malzemesi yatak yüksekliği min.0.7 m, toplam filtre 

malzemesi hacimce % 40-50 oranında üç tabakalı elenmiş kuars filtre çakılından,hacimce % 50-60 oranında antrasitten meydana gelen, en az 1, en fazla 

7 günlük periyotlarla programlanma özeliği sayesinde zamanı geldiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan microişlemcili veya zaman saatli, 

uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı, iki adet numune musluğu ve giriş çıkış manometreleri bulunan,tank içindeki su dağıtımı ve toplanması platform 

üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan,iki ucu tesisata kolaylıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu 

olarak hazırlanmış filtre cihazının işyerinde temini,beton kaidesinin yapılması,tesisata bağlanması, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde 

teslimi.Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. 

 Not: Filtre yatak hızı max 25 m/h olmalıdır.. Tank ebatları min. % 40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır.

62 152-2203 [25.202.2203]
(100.000 kcal/h) 115 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 

303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1,TS EN 12952-3)
Adet

Teknik Tarifi: ?Q <= 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4 

Q <= 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3 

Q <= 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953 

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497 

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 

Q <= 1000 kW,0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için;TS EN 12953 

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 

?Sıvı ve gaz  yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

63 161-100 [25.264.1001] 20 Ø mm (3/4"), DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU (TS 481'e uygun) Adet

Teknik Tarifi: Pirinçten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini, istenen yerlere montajı, rakorun 

hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.'ye uygunluk belgeli olacaktır.)

64 162-201 [25.250.2101] Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE Adet

Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve projesine uygun yere montajı.

65 164-400 [25.250.2304] Ø=100 mm 10 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE Adet

Teknik Tarifi: 

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz 

edilmiş, belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı.
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66 167-1202 [25.485.1202] 4.000 kcal/h, Gizli Tavan/Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V,50 Hz tek milli veya çift milli,üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen,dinamik ve statik olarak balansı alınmış 

sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır.Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek 

alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. . Serpantin altında 

yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuşve ses ve ısıl performansın 

iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı 

yapılacaktır.  

 NOT: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

67 167-1203 [25.485.1203] 5.000 kcal/h, Gizli Tavan/Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V,50 Hz tek milli veya çift milli,üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen,dinamik ve statik olarak balansı alınmış 

sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır.Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek 

alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. . Serpantin altında 

yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuşve ses ve ısıl performansın 

iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı 

yapılacaktır.  

 NOT: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

68 167-1206 [25.485.1206] 8.000 kcal/h, Gizli Tavan/Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V,50 Hz tek milli veya çift milli,üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen,dinamik ve statik olarak balansı alınmış 

sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır.Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek 

alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. . Serpantin altında 

yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuşve ses ve ısıl performansın 

iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı 

yapılacaktır.  

 NOT: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

69 167-1208 [25.485.1208] 12.500 kcal/h, Gizli Tavan/Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V,50 Hz tek milli veya çift milli,üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen,dinamik ve statik olarak balansı alınmış 

sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır.Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek 

alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. . Serpantin altında 

yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuşve ses ve ısıl performansın 

iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı 

yapılacaktır.  

 NOT: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

70 167-1210 [25.485.1210] 17.500 kcal/h, Gizli Tavan/Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V,50 Hz tek milli veya çift milli,üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen,dinamik ve statik olarak balansı alınmış 

sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır.Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek 

alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. . Serpantin altında 

yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuşve ses ve ısıl performansın 

iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı 

yapılacaktır.  

 NOT: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

71 173-103 [25.245.1103] 108/3,71 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu m

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük 

eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına 

uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması 

kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağzı için 50 cm.den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli 

ödenir.

72 173-105 [25.245.1105] 159/4,5 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu m

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük 

eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına 

uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması 

kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağzı için 50 cm.den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli 

ödenir.

73 173-106 [25.245.1106] 219/4,5 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu m

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük 

eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına 

uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması 

kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağzı için 50 cm.den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli 

ödenir.

74 173-107 [25.245.1107] 273/5,0 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu m

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük 

eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına 

uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması 

kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağzı için 50 cm.den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli 

ödenir.

75 173-301 [25.245.2001] Ağız çapı 15 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat 

sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.

76 173-303 [25.245.2003] Ağız çapı 25 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat 

sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.

77 173-304 [25.245.2004] Ağız çapı 32 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat 

sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.

78 173-306 [25.245.2006] Ağız çapı 50 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat 

sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.

79 173-307 [25.245.2007] Ağız çapı 65 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat 

sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.

80 173-309 [25.245.2009] Ağız çapı 100 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat 

sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.

81 173-311 [25.245.2011] Ağız çapı 150 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat 

sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.

82 174-401 [25.255.1301] 5 Litre, Silindirik Havalandırma deposu Adet

Teknik Tarifi: 

Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm sacdan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun 

yapılması, konsollar üzerine tespiti flanşlı veya rakorlu olarak teçhizata bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre).

83 174-508 [25.255.2002] 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 50 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu Adet

Teknik Tarifi: 

TS EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme 

deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram 

malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun 

temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha 

ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- PED  2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere 

montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır. 
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84 174-509 [25.255.2003] 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 80 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu Adet

Teknik Tarifi: 

TS EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme 

deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram 

malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun 

temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha 

ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- PED  2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere 

montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır. 

85 174-510 [25.255.2004] 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 100 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu Adet

Teknik Tarifi: 

TS EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme 

deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram 

malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun 

temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha 

ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- PED  2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere 

montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır. 

86 174-512 [25.255.2006] 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 200 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu Adet

Teknik Tarifi: 

TS EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme 

deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram 

malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun 

temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha 

ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- PED  2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere 

montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır. 

87 18.138/A13 [15.530.1013]
Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde 

(12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat, diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)
m²

Teknik Tarifi: 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm´lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana 

sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm´lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm´lik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 

profillerinin kesilmesi, DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü 

levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm’lik, ikinci katının 35 mm’lik (veya 38 mm’lik), 

üçüncü katının ise 55 mm’lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde 

sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida 

başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması 

suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel 

giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT: 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

88 18.139/A5 [15.530.1105] Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile) m²

Teknik Tarifi: 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm´lik duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana 

sabitlenmesi, 50 mm´lik duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm´lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, 

destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla, düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut 

duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, 12,5 mm kalınlığındaki 

alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm’lik, ikinci katının 35 mm’lik (veya 38 mm’lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği 

durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu 

alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın 

oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² 

fiyatı:  ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT: 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

89 18.140/A1 [15.530.1131] Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) m²

Teknik Tarifi: 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, 

mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği 

hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı 

maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana 

taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde 

ekleme parçası kullanılması, 12,5mm´lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda 

alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla 

kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması 

her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: 

Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT: 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

90 18.140/B1 [15.530.1133] Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) m²

Teknik Tarifi: 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, 

mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği 

hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı 

maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana 

taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde 

ekleme parçası kullanılması, 12,5 mm´lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla sabitlenmesi, 

gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz 

dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın 

oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² 

fiyatı:  ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT: 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

91 193-209 [25.288.5209] Ø=300, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac) m

Teknik Tarifi: 

Metal bacalar için olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, baca borusu, TE parçaları, dirsekler, yoğuşma toplayıcı 

parçası, taşıyıcı sehpası, adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda gerektiğinde ikinci temizleme kapağı, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve düşey 

yükleri taşımak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçaları, baca sisteminin topraklaması yapılmış, malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, 

imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak baca üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara 

uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS 

EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Seviye 3 Belgeli Üretici veya Distribütör 

Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Seviye 4 Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve 

uygunluk onayının verilmesi.. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)  

Not: Baca taşıma sehpası, taşıma konsolları, çelik halat, merdiven ve çelik konstrüksiyon, paratoner ve tutucular BF No: Y. 23.176 pozundan 

hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı 

projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.

92 201-105 [25.300.1102] Dikişli siyah boru 3/4" m

Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

93 201-106 [25.300.1103] Dikişli siyah boru 1" m

UOSB Teknopark Binası Yapım İşi Teknik Şartname 6/36



Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

94 201-107 [25.300.1104] Dikişli siyah boru (1 1/4") m

Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.
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95 201-108 [25.300.1105] Dikişli siyah boru 1 1/2" m

Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

96 201-109 [25.300.1106] Dikişli siyah boru 2" m

Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

97 201-110 [25.300.1107] Dikişli siyah boru 2 1/2" m

Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

98 201-111 [25.300.1108] Dikişli siyah boru (3") m

Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

99 201-112 [25.300.1109] Dikişli siyah boru (4") m

Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

100 201-113 [25.300.1110] Dikişli siyah boru (5") m

Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

101 201-114 [25.300.1111] Dikişli siyah boru (6") m

Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

102 201-204 [25.300.1402] Dikişli galvanizli boru (3/4") m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

103 201-205 [25.300.1403] Dikişli galvanizli boru (1") m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

104 201-206 [25.300.1404] Dikişli galvanizli boru (1 1/4") m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

105 201-207 [25.300.1405] Dikişli galvanizli boru (1 1/2") m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

106 201-208 [25.300.1406] Dikişli galvanizli boru (2") m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

107 201-209 [25.300.1407] Dikişli galvanizli boru (2 1/2") m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

108 201-210 [25.300.1408] Dikişli galvanizli boru (3") m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik 

boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde 

temini ve yerine montajı.

109 204-102 [25.305.1102] Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 25 mm, 10 atü) m

Teknik Tarifi: 

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

110 204-103 [25.305.1103] Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 32 mm, 10 atü) m

Teknik Tarifi: 

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

111 204-104 [25.305.1104] Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 40 mm, 10 atü) m

Teknik Tarifi: 

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

112 204-106 [25.305.1106] Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 50 mm, 10 atü) m

Teknik Tarifi: 

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

113 204-108 [25.305.1108] Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 63 mm, 10 atü) m

Teknik Tarifi: 

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

114 204-1101 [25.305.6201] 50 Ø=1,8, [Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) m

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve 

PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı

115 204-1102 [25.305.6202] 70 Ø=1,9, [Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) m

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve 

PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı

116 204-1103 [25.305.6203] 100 Ø=2,7, [Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) m

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve 

PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı

117 204-1104 [25.305.6204] 125 Ø=3,1, [Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) m

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve 

PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı

118 204-1105 [25.305.6205] 150 Ø=3,9, [Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) m

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve 

PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı

119 204-3102 [25.305.2101] Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları m

Teknik Tarifi: 

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca 

bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 

260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

120 204-3103 [25.305.2102] Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları m

Teknik Tarifi: 

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca 

bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 

260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
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121 204-3107 [25.305.2106] Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su boruları m

Teknik Tarifi: 

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca 

bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 

260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

122 204-403 [25.305.6103] Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) m

Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı

123 204-404 [25.305.6104] Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) m

Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı

124 204-405 [25.305.6105] Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 160-150 mm, et kalınlığı 3,2 mm) m

Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı

125 204-814 [25.305.7104] PE100 sınıfı SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dış çap: 63 mm, 10 atü) m

Teknik Tarifi: PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular (Ölçü: m) (fitings ve tespit malzemeleri hariç)

126 204-817 [25.305.7107] PE100 sınıfı SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dış çap: 110 mm, 10 atü) m

Teknik Tarifi: PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular (Ölçü: m) (fitings ve tespit malzemeleri hariç)

127 210-3002 [25.320.4102] 65 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli) Adet

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110°C), hava anti- korozit bütün 

akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına 

sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici 

klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve 

yerine montajı.

128 210-3003 [25.320.4103] 80 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli) Adet

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110°C), hava anti- korozit bütün 

akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına 

sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici 

klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve 

yerine montajı.

129 210-3004 [25.320.4104] 100 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli) Adet

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110°C), hava anti- korozit bütün 

akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına 

sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici 

klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve 

yerine montajı.

130 210-3006 [25.320.4106] 150 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli) Adet

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110°C), hava anti- korozit bütün 

akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına 

sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici 

klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve 

yerine montajı.

131 210-624 [25.320.2102] 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, 

geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

132 210-625 [25.320.2103] 25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, 

geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

133 210-626 [25.320.2104] 32 Ø mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, 

geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

134 210-627 [25.320.2105] 40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, 

geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

135 210-628 [25.320.2106] 50 Ø mm (2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, 

geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

136 210-633 [25.320.2203] 65 Ø mm, PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, 

geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

137 211-1302 [25.320.7302] 20 Ø mm (3/4"), Dinamik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemeden, yayı paslanmaz çelik malzemeden 

imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. 

15Ø (1/2¨) ve 20Ø (3/4¨) ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1¨) - 40Ø (1½¨) ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve 

ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

138 211-1304 [25.320.7304] 32 Ø mm (1 ¼"), Dinamik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemeden, yayı paslanmaz çelik malzemeden 

imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. 

15Ø (1/2¨) ve 20Ø (3/4¨) ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1¨) - 40Ø (1½¨) ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve 

ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

139 211-1402 [25.320.7402] 65 Ø mm, Dinamik balans vanası, ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları için, wafer tip Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemeden, yayı paslanmaz çelik malzemeden 

imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. 

15Ø (1/2¨) ve 20Ø (3/4¨) ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1¨) - 40Ø (1½¨) ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve 

ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

140 211-1403 [25.320.7403] 80 Ø mm, Dinamik balans vanası, ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları için, wafer tip Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemeden, yayı paslanmaz çelik malzemeden 

imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. 

15Ø (1/2¨) ve 20Ø (3/4¨) ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1¨) - 40Ø (1½¨) ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve 

ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

141 216-909 [25.350.3011]
Debi m³/h (36-50) basınç mSS (5-10), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon 

pompaları
Adet

Teknik Tarifi: 

Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir 

daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği"’ ne göre EEI<=0,23 enerji verim indeksine sahip PN10 basınç sınıfında, motoru blokaj, aşırı 

zorlanma ve ısınmalara karşı kendinden korumalı, dahili yada harici frekans konvertörlü, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarına uygun basma yüksekliği ve anlık 

güç tüketimi işletim ve arıza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin üzerinden görüntülenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m aralıklarla basma 

yüksekliğini ayarlama imkanına sahip otomatik regülasyon düzeninde çalışabilen sistemde kullanılacak, frekans konvertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon 

pompalarının gövde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yatakları metal emdirilmiş karbon, çarkı paslanmaz çelik veya cam elyaf 

takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartına uygun bir malzemeden yapılmış olup pompa izolasyon sınıfı en az IP43, motor koruma 

sınıfı en az F sınıfı, çalışma sıcaklığı sıcak su sirkülasyon pompaları sınıfı TF95’e göre -10ºC /+120ºC aralığında çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon 

pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. 

NOT: 

1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır.

2-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.
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142 217-107 [25.355.1007]
Debisi m³/h: 3-5 Basıncı mSS (40,1-60) Pa: 360.001-540.000, Santrifüj pompa, 1.500 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 

9905,TS EN ISO 9908)
Adet

Teknik Tarifi: Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, IE2 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru 

ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dökümanları ile 

seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış pompanın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler 

halde teslimi.  

NOT: 

1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir. 

2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır. 

3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir. 

143 217-110 [25.355.1010]
Debisi m³/h: 5,1-10 Basıncı mSS (3,0-5) Pa: 27.000-45.000, Santrifüj pompa, 1.500 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905,TS 

EN ISO 9908)
Adet

Teknik Tarifi: Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, IE2 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru 

ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dökümanları ile 

seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış pompanın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler 

halde teslimi.  

NOT: 

1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir. 

2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır. 

3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir. 

144 219-1501 [25.330.3201] 65 Ø mm, Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme Parçası (kompansatör) Adet

Teknik Tarifi: 

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) 

açısal,yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine 

montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 60 mm, yanal 75 mm hareketli kompansatör.

145 219-1502 [25.330.3202] 80 Ø mm, Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme Parçası (kompansatör) Adet

Teknik Tarifi: 

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) 

açısal,yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine 

montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 60 mm, yanal 75 mm hareketli kompansatör.

146 219-1503 [25.330.3203] 100 Ø mm, Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme Parçası (kompansatör) Adet

Teknik Tarifi: 

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) 

açısal,yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine 

montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 60 mm, yanal 75 mm hareketli kompansatör.

147 219-1505 [25.330.3205] 150 Ø mm, Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme Parçası (kompansatör) Adet

Teknik Tarifi: 

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) 

açısal,yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine 

montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 60 mm, yanal 75 mm hareketli kompansatör.

148 219-403 [25.330.1203] 65 Ø mm, Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası (Kompansatör) Adet

Teknik Tarifi: Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısal, eksenel ve yanal hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, 

kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genleşme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm 

genleşmeli.

149 219-405 [25.330.1205] 100 Ø mm, Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası (Kompansatör) Adet

Teknik Tarifi: Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısal, eksenel ve yanal hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, 

kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genleşme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm 

genleşmeli.

150 22.081 [15.520.1002] Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m² m²

Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama 

levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni 

aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam 

bedelleri hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

151 22.082 [15.520.1003] Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m² m²

Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama 

levhadan ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni 

aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam 

bedelleri hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

152 221-102 [25.325.1102] 20 Ø mm (3/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı Adet

Teknik Tarifi: 

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç 

süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. 

Not: Filtre hassasiyeti; 

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek 

şekilde seçilecektir.

153 221-103 [25.325.1103] 25 Ø mm (1"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı Adet

Teknik Tarifi: 

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç 

süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. 

Not: Filtre hassasiyeti; 

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek 

şekilde seçilecektir.

154 221-105 [25.325.1105] 40 Ø mm (1 1/2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı Adet

Teknik Tarifi: 

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç 

süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. 

Not: Filtre hassasiyeti; 

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek 

şekilde seçilecektir.

155 221-106 [25.325.1106] 50 Ø mm (2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı Adet

Teknik Tarifi: 

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç 

süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. 

Not: Filtre hassasiyeti; 

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek 

şekilde seçilecektir.

156 221-208 [25.325.1208]
80 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, 

vidalı veya flanşlı
Adet

Teknik Tarifi: 

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç 

süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. 

Not: Filtre hassasiyeti; 

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek 

şekilde seçilecektir.

157 221-209 [25.325.1209]
100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, 

vidalı veya flanşlı
Adet
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Teknik Tarifi: 

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç 

süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. 

Not: Filtre hassasiyeti; 

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek 

şekilde seçilecektir.

158 221-211 [25.325.1211]
150 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, 

vidalı veya flanşlı
Adet

Teknik Tarifi: 

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç 

süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. 

Not: Filtre hassasiyeti; 

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek  şekilde seçilecektir.

159 224-301 [25.340.1201] 15 Ø mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazı, su için Adet

Teknik Tarifi: 

Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme 

demir pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihazın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

160 225-134 [25.337.1304] 100 Ø mm, Flanşlı Hava Ayırıcı Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş 

gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve 

otomatik ventili bulunan, 120 ºC su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması

161 225-224 [25.337.2204] 100 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı Adet

Teknik Tarifi: 

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik 

veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 ºC su ve maksimum 10 bar işletme 

basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

162 227-202 [25.325.2102] 20 Ø mm (3/4"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) Adet

Teknik Tarifi: Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı 

klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

163 227-203 [25.325.2103] 25 Ø mm (1"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) Adet

Teknik Tarifi: Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı 

klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

164 227-205 [25.325.2105] 40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) Adet

Teknik Tarifi: Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı 

klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

165 227-206 [25.325.2106] 50 Ø mm (2"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) Adet

Teknik Tarifi: Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı 

klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

166 228-607 [25.325.3307] 65 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip) m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak 

pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve 

yerine montajı.

167 228-609 [25.325.3309] 100 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip) m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak 

pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve 

yerine montajı.

168 229-103 [25.327.1103] 25 Ø mm (1"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 Adet

Teknik Tarifi: 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap, yuvası mili paslanmaz malzemeden 

ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

169 229-104 [25.327.1104] 32 Ø mm (1 1/4"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 Adet

Teknik Tarifi: 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap, yuvası mili paslanmaz malzemeden 

ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

170 23.243/ 2 [15.535.1002]
60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) 

oturmalı sistem asma tavan yapılması
m²

Teknik Tarifi: 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı 

galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L 

profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 

mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat 

özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve 

elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

171 23.256 [15.560.1002] Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm) Adet

Teknik Tarifi: İdarece onanmış projesine göre cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin 

sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri müteahhit 

genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı:  ÖLÇÜ: Adet olarak hesaplanır. NOT: Rogar kapağı çevresinin dolgu,beton ve benzeri kaplama imalatları kendi 

pozundan ayrıca ödenir.

172 231-101 [25.365.1101] 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla m

Teknik Tarifi: Serbest boruların iki kat sülyen boya ile boyanması

173 231-102 [25.365.1102] 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla m

Teknik Tarifi: Serbest boruların iki kat sülyen boya ile boyanması

174 231-103 [25.365.1103] 100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla m

Teknik Tarifi: Serbest boruların iki kat sülyen boya ile boyanması

175 231-201 [25.365.1201] 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile m

Teknik Tarifi: Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması

176 231-202 [25.365.1202] 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile m

Teknik Tarifi: Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması

177 231-203 [25.365.1203] 100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile m

Teknik Tarifi: Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması

178 25.138.1031 Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı Adet

Teknik Tarifi: Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı.

179 251-102 [25.450.1102]
2.000 m³/h'lık, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) 

(TSE kalite belgeli)
Adet

Teknik Tarifi: 

Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği taktirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile 

direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; işyerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton 

kaide üzerinde montajı, kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra 

görülen kısımların istenilen renkte sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton 

kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine 

montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

180 253-101 [25.450.3101] 5.000 m³/h'ya kadar, Aksiyal vantilatör, 1.500 devir/dakika'ya kadar Adet

Teknik Tarifi: 225 paskala (25 mm.SS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum 

kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) işyerinde elektrik motoru dahil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksbıl 

bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla 

bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyci takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel 

ödenmeyecektir.)

181 253-708 [25.450.5108] 1.250 m³/h, Kanal tipi aspiratör Adet

Teknik Tarifi: 

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, 

motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen 

tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü 

yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır 

durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)
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182 253-712 [25.450.5112] 2.500 m³/h, Kanal tipi aspiratör Adet

Teknik Tarifi: 

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, 

motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen 

tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü 

yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır 

durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)

183 261-101 Hava kanalı (Galvanizli sac.)en geniş ken.250-0.50mm m2

Teknik Tarifi: Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması menfezlere ve apareylere bağlantılarda bezli bağlantı parçaları konulması, 

bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499 mm.den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde köşebentler 

kullanılacak. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir. Levha kalınlıkları: (TS- 822 ve uygun 

galvanizli sacdan).

184 261-102 Galvanizli sactan hava kanalı yapılması (0.50 mm) m2

Teknik Tarifi: Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması menfezlere ve apareylere bağlantılarda bezli bağlantı parçaları konulması, 

bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499 mm.den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde köşebentler 

kullanılacak. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir. Levha kalınlıkları: (TS- 822 ve uygun 

galvanizli sacdan).

185 261-103 Hava kanalı (Galvanizli sac.)en geniş ken.990-0.75mm m2

Teknik Tarifi: Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması menfezlere ve apareylere bağlantılarda bezli bağlantı parçaları konulması, 

bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499 mm.den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde köşebentler 

kullanılacak. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir. Levha kalınlıkları: (TS- 822 ve uygun 

galvanizli sacdan).

186 261-402 Çift katlı; 0.11mm kalınlığında bükülebilir borudan 16 kan m2

Teknik Tarifi: Monte edilmemiş kanal halinde ihzarat: % 60. 

187 261-503 [25.470.5202]
Yüksek basınca dayanıklı Cam yünü Isı Yalıtımlı Alüminyum tam esnek (flexible) borudan hava kanalları, İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible) borudan 

hava kanalı
m²

Teknik Tarifi: 

Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, en az 65 mikron kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30°C 

ile +140°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına dayanıklı, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi 

alüminyum tam esnek,16 kg/m3 yoğunluklu, 2,5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile kaplandıktan sonra polyester laminasyonu alüminyum malzeme ile 

ceketlenmiş, TS EN 13180 'e uygun,TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara 

uygun, ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve montajı.

188 261-504 Yalıtımlı alüminyum kaplı, bükülebilir borudan hava kanalı Ad.

Teknik Tarifi: Yalıtım kalınlığı 5 cm diğer özellikler B.F.T. 261-503 ün aynı.

189 261-506 Cam yünü Isı Yalıtımlı Alüminyum tam esnek (flexible) borudan hava kanalları m²

Teknik Tarifi: 

Cam yünü Isı Yalıtımlı Alüminyum tam esnek (flexible) borudan hava kanalları; Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, en az 45 

mikron kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30oC ile +140oC arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 2500 Pa kullanma 

basıncına dayanıklı, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek ,16 kg/m3 yoğunluklu, 2,5 cm kalınlığında şilte 

tipi cam yünü ile kaplandıktan sonra polyester laminasyonu alüminyum malzeme ile ceketlenmiş , TS EN 13180 'e uygun,TS EN 13501-1+A1 e göre 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İstenen Şartlara uygun, ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve montajı."

190 261-508 Polietilen Yalıtımlı Alüminyum tam esnek  (flexble) borudan hava kanalları m²

Teknik Tarifi: 

Polietilen Yalıtımlı Alüminyum tam esnek (flexble) borudan hava kanalları; Kendinden yalıtımlı alüminyum kaplı bükülebîlir (flexble) borudan hava kanalları 

Yüksek gerilimli çelik tel üzerine alüminyum - polyester laminasyonlu ve yalıtım malzemesi olarak 6 mm kalınlığında polietilen şilte ile helezon şeklinde 

bükülerek üretilen, azami 5000 Pa kullanma basıncına dayanıklı, içinden en fazla 30 m/sn hızda ve -30 C ile 150°C ısı aralığında hava

191 263-301 [25.472.1501] 0,10 m²'ye kadar, Contalı alüminyum hava damperleri m²

Teknik Tarifi: 

Onaylı projesine göre, bronz kaymalı yataklar üzerine oturtulmuş plastik veya özel alaşımlı alüminyum dişli tahrik sistemine tespit edilmiş hava geçişinde 

asgari direnç sağlayacak aerodinamik yapıya sahip alüminyum profillerden oluşmuş damper kanatları üzerindeki yuvalara ve yerleştirilmiş özel contalar 

vasıtası ile hava sızmaları en aza indirilmiş tahrik mekanizması galvanizli sac çerçevesi bilcümle birleştirme ve tespit malzemeleri dâhil yerine montajı

192 263-303 [25.472.1503] 0,50 m²'ye kadar, Contalı alüminyum hava damperleri m²

Teknik Tarifi: 

Onaylı projesine göre, bronz kaymalı yataklar üzerine oturtulmuş plastik veya özel alaşımlı alüminyum dişli tahrik sistemine tespit edilmiş hava geçişinde 

asgari direnç sağlayacak aerodinamik yapıya sahip alüminyum profillerden oluşmuş damper kanatları üzerindeki yuvalara ve yerleştirilmiş özel contalar 

vasıtası ile hava sızmaları en aza indirilmiş tahrik mekanizması galvanizli sac çerçevesi bilcümle birleştirme ve tespit malzemeleri dâhil yerine montajı

193 265-501 [25.480.1402]
2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan 

yalıtımı
m²

Teknik Tarifi: 

Onaylı projesinde belirtilen hava kanallarının 2,5 -5 cm. kalınlıkta, fabrikasında cam ipliği takviyeli, kraft kağıtlı, alüminyum folyo kaplı 50 kg/m3 

yoğunluktaki cam yünü veya 70kg/m3 yoğunluktaki taş yünü levhası veya 24 kg/m3 yoğunluktaki cam yünü şiltesi ile izolesi için, kanal dış yüzeylerinin toz 

veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış 

kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü levhaların folyolu 

yüzü dışa gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, levhanın veya 

şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkan 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması her 

türlü işçilik dahil (Taş yünü için fiyat farkı verilmez).Yalıtım Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile 

piyasaya arz edilmiş olacaktır.

194 267-106 [25.475.1106] 3.601-4.500 cm², Dağıtıcı menfez (DKP sac) (çift sıra kanatlı) Adet

Teknik Tarifi: Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, çift sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte 

çalışır halde teslimi.

195 267-206 [25.475.1206] 3.601-4.500 cm², Toplayıcı menfez (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) Adet

Teknik Tarifi: Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, tek sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte 

,yerine montajı yapılıp çalışır halde teslimi .

196 268-102 [25.475.4102] Anemostad, Boyun Çapı: 8"-20 cm'ye kadar, Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) Adet

Teknik Tarifi: Tavana yahut doğrudan doğruya kanal üzerine takılabilir, dairesel şekilli, kanat araları merkezdeki volanı çevirmekle ayarlanabilir tipte anemostadın temini 

ve yerine montajı, ayarlanması, çalışır halde tam ve tekmil.

197 268-103 [25.475.4103] Anemostad, Boyun Çapı: 10"-25 cm'ye kadar, Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) Adet

Teknik Tarifi: Tavana yahut doğrudan doğruya kanal üzerine takılabilir, dairesel şekilli, kanat araları merkezdeki volanı çevirmekle ayarlanabilir tipte anemostadın temini 

ve yerine montajı, ayarlanması, çalışır halde tam ve tekmil.

198 268-201 [25.475.4201] Anemostad, Boyun Çapı: 6"-15 cm'ye kadar, Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) Adet

Teknik Tarifi: 

DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz 

boyalı , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan dairesel anemostadın yerine montajı . 

199 268-202 [25.475.4202] Anemostad, Boyun Çapı: 8"-20 cm'ye kadar, Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) Adet

Teknik Tarifi: 

DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz 

boyalı , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan dairesel anemostadın yerine montajı . 

200 268-302 [25.475.6002] 501- 1000 cm2 Üfleme Anemostat/Menfez damperi Adet

Teknik Tarifi: BFT 268-100 ve 268-200'deki anemostadların boyun kısmına takıl mak üzere, dışardan ve anemostad merkezinden kumanda edilebilir, hareketli kanatlı, 

damperin montaj esnasında kanatçıkları ayarlanacak havaya yön verici ızgarası hareket mekanizması, kolları, çerçevesi, istinat kanatları, vb. teferruatı ile 

temini, montajı ayarlanması, tam ve tekmil.

201 268-303 [25.475.6003] 1001- 1600 cm2 Üfleme Anemostat/Menfez damperi Adet

Teknik Tarifi: BFT 268-100 ve 268-200'deki anemostadların boyun kısmına takıl mak üzere, dışardan ve anemostad merkezinden kumanda edilebilir, hareketli kanatlı, 

damperin montaj esnasında kanatçıkları ayarlanacak havaya yön verici ızgarası hareket mekanizması, kolları, çerçevesi, istinat kanatları, vb. teferruatı ile 

temini, montajı ayarlanması, tam ve tekmil.

202 268-902 [25.475.6502] Ø 125 mm Gemici Tipi anemostat Adet

Teknik Tarifi: 

Banyo ve W.C. Hava emişleri için, aluminyum veya DKP sacdan sıvama yöntemi ile imal edilmiş fırın boyalı olan, gemici tipi anemostatların iş yerinde 

temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.

203 269-101 [25.475.8101] Galvanizli sacdan panjur m²

Teknik Tarifi: Menfezlere takılmak üzere, onaylı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, montajı, vb. teferruatı dâhil, tam ve tekmil.
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204 27.525/1A [15.280.1002] Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması m²

Teknik Tarifi: 

Beton, tuğla duvar vb. yüzlere (Poz no: 10.102) 10 mm kalınlığında perlitli alçılı tek kat sıva yapılması, 1/3 perlitli alçı (Poz no: 10.102) + 2/3 saten alçı 

(Poz no: 10.061/2) karışım harcı ile 9 mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, sıva merkezlerinde köşe profili farklı malzeme geçişlerinde sıva filesinin 

konularak ve üzerine 3 mm kalınlığında (Poz no: 10.061/2) saten alçı kaplama yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme 

ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere 

göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) 

Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

205 27.525/2 [15.280.1003]
Saten alçı ve perlitli alçı sıva harçlarının karışımı ile 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli sıva alçısı ve 

benzeri yerlerde)
m²

Teknik Tarifi: 

Sıvanacak yüzeye saten alçı harcı (Poz no: 10.061/2) ve perlitli alçı sıva harcının (10.102) karıştırılmasıyla elde edilen harçla 5 mm kalınlıkta sıvanın çelik 

mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel 

giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:  Ölçü: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa 

ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.”

206 27.528/2 [15.280.1005] Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması m²

Teknik Tarifi: Kaplanacak yüzeylerin; temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no: 10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye 

kadar çekilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) 

hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri 

düşülür.

207 327-114 [25.560.1104] DN 80-DN 125 çaplarında vanalar için, İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor Adet

Teknik Tarifi: İki konumlu termostat, higrostat, presostat veya elektronik kontrol panelinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperlerin tam açık, tam kapalı duruma 

getiren, belirli bir açı ile dönüşü sınırlı olan, çeşitli dönme zamanlı iki konulu servomotorun iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının 

yapılması ve işler halde teslimi.

208 332-113 [25.562.1103] Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli), Fan-Coil Termostatı Adet

Teknik Tarifi: Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coilin asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran ve otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, motor 

demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indiktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil 

termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) v.b ilaveler dahil iş yerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler 

halde teslimi.

209 332-212 [25.562.1202] İki yollu DN 20, Otomatik fan-coil vanası Adet

Teknik Tarifi: 

Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını değiştiren pirinç yada bronz 

gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal yada dönel haraket ile çalışan motorlu kontrol vanasının iş 

yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple haldedir.)

210 332-213 [25.562.1203] İki yollu DN 25, Otomatik fan-coil vanası Adet

Teknik Tarifi: 

Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını değiştiren pirinç yada bronz 

gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal yada dönel haraket ile çalışan motorlu kontrol vanasının iş 

yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple haldedir.)

211 600-1202/A [25.495.2102] 250 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) Adet

Teknik Tarifi: 

Cihazlar evoparatör fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır. R 134 a veya 410 A 

soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli,, boru ve gömlek (shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C 

ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, 

İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana 

kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

212 701-101 [35.100.6101] 800 mm genişliğinde, Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) Adet

Teknik Tarifi: 

Not: “Tip testler” yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği 2100 mm, derinliği en az 500 mm. ve genişliği ihtiyaca göre 800, 900 

mm. olmak üzere serbest dikili sistemde 40x40x4 mm. köşebent veya benzeri profil demirinden iskeleti, en az 2 mm. kalınlığında ve kenarları kıvrılarak 

sabitleştirilmiş DKP sacdan üzeri aynı cins sac ile kapalı pano tesis edilecektir. Pano için zemin üzerinde 10 cm. yüksekliğinde beton kaide yaptırılarak 

bunun üzerine ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile tespit edilecektir. Tabla arkasında 75 cm. genişliğindeki geçidin iki yanına biri açılıp 

kapanabilir kilitli kapı olacak şeklinde alt kısmından itibaren 1 mt. yüksekliğe kadar sac, yukarısı ø 3 mm. çelik telden 30 mm. aralıkla örülmüş kafes 

muhafaza yapılacaktır. Pano içi, dışı ve iskeleti bir kat sülyen iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve fırınlanacak, tabla arkasındaki servis geçidi 

ahşap döşemeden yapılarak PVC veya linolyumla kaplanacaktır. İlave sac panolarla çalışma halinde, sabit tel kafes muhafaza ile birinci panonun ilave ve 

pano birleşen yüzündeki sac kısım ilave sac panoların sonuna konacak ve servis geçidi döşemesi ilave panolar boyunca uzatılacaktır. Kontrollükçe 

gerekli görüldüğü taktirde sac panoların arkasına, servis geçidinden 80 - 100 cm. yüksekliğinde pano renginde boyanmış ahşaptan 5x10 cm. kesitte 

korkuluk yapılacak ve tablo arkasındaki geçidin üstü ø 3 mm. çelik telden 30 mm. aralıklarla örülmüş kafes muhafaza ile kaplanacaktır. Pano üzerinde 

projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi. Nötr açık 

mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak gerektiğinde panolar üzerinde fazlar için A.G. parafuduru bulunacak ve yeşil/ sarı boyalı 

topraklama yapılacaktır. Boya, izolatör bağlantı iletkenleri, her nevi ufak malzeme işçilik ve montaj dahil (bakır bara, kilitli tel kafesli kapı ve tel kafesli 

muhafaza parafudur bedeli hariç olarak) Birinci sac pano yapılması, işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi 

malzeme,klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi

213 701-102 [35.100.6102] 900 mm genişliğinde, Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) Adet

Teknik Tarifi: NOT: Ahşap korkuluk yapıldığında bedeli inşaat birim fiyatlarından ödenir

214 704-105 [35.100.6405]
0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye 

verilecektir
Adet

Teknik Tarifi: 

En az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya 

profil iskeletli sac kutu ve anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler 

bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun 

projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo 

girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi 

köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek 

mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak 

söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları 

verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere 

göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'E uygun olarak gri, 

siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün 

demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. 

Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı.Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: İç kapak alanı, onanlı projedeki değerle 

karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki 

sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.

215 707-304 [35.100.7204] 12 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar Adet

Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267 Not: 1- Tip testler yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta 

bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

216 707-305 [35.100.7205] 16 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar Adet

Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267 Not: 1- Tip testler yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta 

bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

217 707-306 [35.100.7206] 18 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar Adet

Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267 Not: 1- Tip testler yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta 

bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

218 707-307 [35.100.7207] 24 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar Adet

Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267 Not: 1- Tip testler yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta 

bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

219 715-1052 [35.110.1102]
3x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve 

manyetik koruyuculu şalterler
Adet

Teknik Tarifi: 

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan 

akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş 

kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, 

Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)  

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.
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220 715-1054 [35.110.1104]
3x160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve 

manyetik koruyuculu şalterler
Adet

Teknik Tarifi: 

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan 

akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş 

kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, 

Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)  

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

221 715-1056 [35.110.1106]
3x250 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve 

manyetik koruyuculu şalterler
Adet

Teknik Tarifi: 

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan 

akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş 

kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, 

Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)  

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

222 715-1101 [35.110.1151]
3x400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt 

tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
Adet

Teknik Tarifi: 

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan 

akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş 

kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, 

Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)  

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

223 715-1201 [35.110.1251]
3x400 A'e kadar, Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt 

tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
Adet

Teknik Tarifi: 

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan 

akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş 

kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, 

Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)  

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

224 717-1004 [35.120.2005] 3x400 A Otomatik Transfer Şalteri Adet

Teknik Tarifi: 

İki kaynak (Trafo-Jeneratör, Trafo- Trafo, Jeneratör-Jeneratör) transferinde kullanılan, otomatik ve istendiğinde elle de kumanda edilebilen, tek gövdeli, 

elektriksel ve mekanik kilidi fabrikada yapılmış, kaynaklar arası transferi imalatçı garantisinde olan, yük altında otomatik ve elle güvenli açma kapama 

yapma özelliğine sahip, öncelikli kaynak gerilimin belirlenen bir değerin altına düşmesi ve/veya yükselmesinde ve/veya tamamen kesilmesinde, frekansın 

belirlenen bir değerin altına düşmesi ve/veya yükselmesinde yedek kaynağa otomatik transfer yapan, faz sırası kontrolünü yapan, jeneratörü otomatik 

olarak çalıştıran ve durduran, kaynak uygunluklarını kontrol eden,şalter pozisyonunu ve hata bilgisi veren, nominal kaynak gerilimi, nominal kaynak frekansı 

ve kaynaklar arası transfer sürelerinin ayarlanabildiği, üzerinde yardımcı kontakları bulunan TS EN 60947-6-1 standardına uygun üretilmiş, CE uygunnluk 

işareti ile piyasaya arz edilmiş şalterin temini, montajı ve işler halde teslimi.

225 718-501 [35.115.1001] 2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: 

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr 

hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 

V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma 

raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda 

bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin 

temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

226 718-507 [35.115.1020] 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: 

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr 

hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 

V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma 

raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda 

bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin 

temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

227 718-508 [35.115.1021] 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: 

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr 

hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 

V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma 

raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda 

bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin 

temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

228 718-509 [35.115.1022] 4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: 

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr 

hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 

V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma 

raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda 

bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin 

temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

229 718-529 [35.115.1201] 3x80 A'den 3x250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi Adet

Teknik Tarifi: Termik manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle,özel kablosu ve açtırma bobini ile yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, 

hassasiyet ve zaman gecikme ayarlı, istenmeyen açmalara karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, IEC 755 e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı, 

Toroidler ise; açık/kapalı tipte, 30-300 mm çapta,termoplastik izoleli

230 718-530 [35.115.1202] 3x300 A'den 3x1.250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi Adet

Teknik Tarifi: Termik manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle,özel kablosu ve açtırma bobini ile yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, 

hassasiyet ve zaman gecikme ayarlı, istenmeyen açmalara karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, IEC 755 e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı, 

Toroidler ise; açık/kapalı tipte, 30-300 mm çapta,termoplastik izoleli

231 718-563 [35.115.2101] B sınıfı, 230 V AC, 100 kA (I imp, 10/350µs), üç faz, nötr-toprak, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) Adet

Teknik Tarifi: 

Enerji beslemelerini atmosferik deşarjlara (yıldırım) ve geçici aşırı gerilim piklerine karşı korumak üzere Tip1 (B sınıfı), Tip2 (C sınıfı), Tip3 (D sınıfı), aşırı 

gerilime karşı bir faz, iki faz, üç faz ve nötr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon için ilave kontak çıkışlı, tam hermetik olarak tamamen kapalı, pano 

içinde panoya ve panodaki diğer malzemelere zarar vermeden, diğer malzemelerle ve panoyla güvenlik mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte 

edilen, TS EN 61643-11 standardına uygun ve CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, aşırı gerilim koruyucuları 1- Aşırı gerilim koruyucuları tam 

hermetik olarak tamamen kapalı olacaktır. Koruyucu üzerinde ark çıkış aralığı bulunmamalıdır. Koruyucu, arkı ark çıkış aralığından çıkmasını sağlayıp 

hava yolu ile değil kendi içinde söndürmelidir. Böylece koruyucu, hiçbir güvenlik mesafesi zorunluluğu olmadan pano içinde istenen her yere güvenli bir 

şekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C sınıfı), Tip3 (D sınıfı) koruyucuların üzerinde cihazın sağlıklı çalıştığını veya arızalandığını gösteren gösterge 

bulunmalıdır. (I imp: Tip1 parafudrlar için maksimum darbe akımı, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar için maksimum deşarj akımı)

232 720-108 [35.105.1604] 3x160 A'e kadar (Trifaze), Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) Adet

Teknik Tarifi: AC 23 sınıfına uygun tip testleri yapılmış, çift taraflı kesme yapabilen, V0 yanmazlık sınıfında cam elyaflı polyester malzemeden imal edilmiş, akım 

kesildiğinde kontaklarında enerji bulunmayan, şalter gövdesi içinde kullanılacak akıma göre bıçaklı sigortaların ark söndürme hücreleri bulunan, kesme 

kapasitesi en az 60 kA olan, şalter temin ve montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahil. Kesme kapasitesi 60 kA' in üzerinde ise birim fiyat % 20 arttırılır, 

montaj bedeli attırılmadan aynen uygulanır.

233 723-401 [35.130.1101] 400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVAr'a kadar) kVAr

Teknik Tarifi: 

Kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortaları, kumanda devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden pako 

şalterleri,röle için gerekli akım trafosu dahil üç fazlı kompanzasyon bataryasının temini yerine montajı,işler halde teslimi.(Reaktif güç kontrol rölesi,termik 

ve manyetik koruyuculu şalter,pano bedeli hariçtir.)Ölçü birimi olarak kondansatörün seçilen gerilim değerindeki kVAr cinsinden güç değeri dikkate alınır.)

234 724-104 [35.105.1504] 160 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) Adet

Teknik Tarifi: 

Buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi 

en az 400 V' ta 100 kA, kaidesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için 

birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dahil yerine montajı.Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme 

kapasitesi 120kA için birim fiyata %20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyaflı Polyester)

235 724-401 [35.105.1110] 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) Adet
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Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 

EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve 

işçilik dahil.
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236 724-402 [35.105.1111] 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 

EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve 

işçilik dahil.

237 724-406 [35.105.1130] Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 

EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve 

işçilik dahil.

238 724-406/1 [35.105.1131] Üç fazlı 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (TS 5018-1 EN 60898-1) Adet

Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 

EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve 

işçilik dahil.

239 724-407 [35.105.1132] Üç fazlı 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 

EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve 

işçilik dahil.

240 724-603 [35.105.1212] 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 

EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve 

işçilik dahil.

241 724-605 [35.105.1230] Üç fazlı 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 

EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve 

işçilik dahil.

242 724-606 [35.105.1231] Üç fazlı 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 

EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve 

işçilik dahil.

243 725-401 [35.135.1901]
100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 

5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı
Adet

Teknik Tarifi: 

Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı.

244 725-511 [35.135.2501] Enerji analizörü, Enerji analizörleri ve devre elemanları Adet

Teknik Tarifi: 

Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken anlık, ortalama ve maksimum akım ve güç değerlerini, gerilimi, 45-65 Hz.arası frekansı, güç faktörü ve akım 

gerilimindeki toplam harmonik bozulmayı, 21.harmoniğe kadar rms ölçümünü, enerji değerlerini ışıklı LCD ekran üzerinden gösterebilen modüler yapıda, 

aynı anda 5 ölçüm değerini gösterebilen, TS EN 61010 'a uygun, haberleşme modülü, alarm modulü, ınput ve output opsiyonel modüllerine sahip, 3 fazlı 

(3P,3PN), 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

245 725-732 [35.135.3302] 3x58/100 V, .3x5 (7,5) A, Üç fazlı aktif reaktif elektronik elektrik sayacı Adet

Teknik Tarifi: 

TS EN 62053-21/23, TS EN 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, Reaktif ölçüm 

yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümler ayrı olarak ölçebilen, Kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapabilen, 

Minimum 5 (7,5 ) A giriş akımı olan, çalışma frekansı 50 Hz olan, Sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile 

sağlanabilen,(Standartlara bağlı kalarak veri haberleşmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca 

anlaşılabilir terimler olacaktır.) Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı 

zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 51 koruma sınıflı (TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, Sayaç üzerinde 

arka zemini ışıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun, TEDAŞ onaylı, üç fazlı dört telli 

elektronik tip Aktif-Reaktif Sayaç ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.(Akım trafolu sistemde akım 

trafosu bedeli fiyata dahil değildir.)

246 725-904 [35.120.1454] 250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI Adet

Teknik Tarifi: TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, 

montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi(soketi ve ampulü fiyata dâhildir.)

247 727-516 [35.140.3197] 3x185+95 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) m

Teknik Tarifi: 

TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. 

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı 

kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve 

boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat 

No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

248 727-520 [35.140.3193] 3x70+35 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) m

Teknik Tarifi: 

TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. 

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı 

kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve 

boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat 

No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

249 727-531 [35.140.3251] 5x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) m

Teknik Tarifi: 

TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. 

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı 

kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve 

boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat 

No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

250 739-304 [35.160.6504] Ø=110 mm PE koruge boru, Kablo Muhafaza Boruları m

Teknik Tarifi: Enerji ve telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafaza borusu olarak kullanılan, TS EN 61386-24 standardına uygun, en az 450 N dış basınca 

dayanıklı polietilen koruge boru temini, döşemesi her nevi malzeme ve işcilik dahill

251 742-1102 [35.170.1102] Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 1.000 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) Adet

Teknik Tarifi: 

Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine 

sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü 

PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 

50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 

8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli 

Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler 

akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 

60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik 

Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, 

tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder.

252 742-1105 [35.170.1105] Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan) Adet
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Teknik Tarifi: 

Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine 

sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü 

PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 

50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 

8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli 

Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler 

akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 

60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik 

Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, 

tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder.
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253 742-1151 [35.170.1501] Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) Adet

Teknik Tarifi: 

Gövdesi ve soğutucu kısmı aliminyum döküm olan, opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi 

malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan 

ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim 

değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 

standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli 

Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-

79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri 

TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş 

olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam 

gücü ifade eder.

254 742-1152 [35.170.1502] Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) Adet

Teknik Tarifi: 

Gövdesi ve soğutucu kısmı aliminyum döküm olan, opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi 

malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan 

ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim 

değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 

standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli 

Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-

79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri 

TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş 

olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam 

gücü ifade eder.

255 742-1201 [35.170.1901] Işık akısı en az 10.000 lm, tüketim değeri en fazla 120 W olan, LED Yüksek Tavan Armatürü Adet

Teknik Tarifi: 

Gövdesi ve soğutucu kısmı aliminyum döküm olan, opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi 

malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan 

ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim 

değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 

standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli 

Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-

79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri 

TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş 

olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam 

gücü ifade eder.

256 742-1252 [35.170.1602] Işık akısı en az 2.700 lm, tüketim değeri en fazla 30 W, LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) Adet

Teknik Tarifi: 

Polikarbon gövdeli ve opal polikarbon kapaklı, en az IP65 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil 

çalışır halde teslimi Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli 

olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır 

ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS 

EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun 

olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik 

ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre 

yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında 

belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder.

257 742-129/2 [35.170.5202] 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri Adet

Teknik Tarifi: 

 220 - 240 volt şebeke geriliminde, -20ºC ve +40ºC arası sıcaklıkta çalışabilen, flüoresan tipi lambalarda 400 wat’a, akkor flamanlı lambalarda 1000 wat’a 

kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, en az IP 44 koruma sınıflı, Atık Elektrikli 

ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 

60669-2-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, duvar tipi olanda optik algılayıcısı dijital yapıda ve 180º ön 

tarafındaki alanda, tavan tipi olanda 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip olan, duvar tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, işyerine 

nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

258 742-1401 [35.170.1201] Işık akısı en az 2.000 lm, tüketim değeri en fazla 30 W olan, LED Endirek Aydınlatma Armatürü Adet

Teknik Tarifi: Gövdesi 0,5 mm, reflektörü 0,7 mm DKP sacdan, difüzörü opal akrilik film kaplı sactan imal edilmiş, IP 20 koruma derecesine sahip, armatürün iş yerine 

temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.

259 750-306 [35.180.1306] 20 kVA, en az 20 dakika akü besleme süreli, Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı Adet

Teknik Tarifi: 

2014/35 /AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliği,2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve 20 

Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Enerji Piyasası Müşteri Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun 

olacaktır. (TS EN 62040-1/2/3) standartlarına uygun, Teknik şartnamesinde yazılı özelliklere sahip, istenen gücü kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 

V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) ±%15 ve 50 Hz ±%5 giriş tolerans değerlerine sahip olan, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) ±%1 ve 50 Hz 

±%,1 çıkış değerlerini sağlayabilen, toplam çıkış harmonik distorsiyonu doğrusal yükte < %2, doğrusal olmayan yükte < %5 değerlerini sağlayabilen, 

tamamen boşalmış aküleri şarj ederken aynı zamanda yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon şarjda tutabilen, < %8 giriş akım harmonik 

distorsiyonuna sahip, yük crest faktörü 3: 1 olan, evirme işlemini PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) kullanarak IGBT ile yapıp ideal sinüs dalgasını 

oluşturabilen, bütün cihazlar için güç faktörü 0,9,giriş güç faktörü>0,99 olan aşırı yükte/ kısa devre durumunda/ çıkış voltajı limit dışına çıktığında/ redresör 

arızasında/ aşırı sıcaklıkta/ invertörde bir arıza meydana geldiğinde yükü şebekeye veya yardımcı kaynağa aktaran statik (yarı iletken) by-pass şalteri 

olan, (3 fazlı cihazlarda) dahili mekanik by-pass şalteri olan, enerji kesilmesi durumunda tam yükte istenen süre kadar yetecek kuru tip bakımsız akü 

grubuna sahip olan, LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, ön panelinde sistemin durumunu gösterir kolay anlaşılır ışıklı mimik diyagramı olan, ön 

panelinde akım/ gerilim/ frekans/ yük durumu/ akü durumu gibi büyüklükleri gösterebilen, gerektiğinde uzaktan izleme paneli bağlanabilen ve SNMP 

modülü bağlanabilen, EMI/RFI filtreleme özelliğine sahip on-line statik kesintisiz güç kaynağı işyerine nakli montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi. 

NOT: 

1- İdareye teklif edilen akülerin hücre başına güç hesabı (Cihaz gücü(VA)xÇıkış CosØ (0,9))/ İnvertör verimi (0,95)/Akü sayısı/Hücre sayısı(6)= 

…watt/cell şeklinde yapılacaktır. Akü hesabında hücre başı gerilimi 1,70V/cell kabul edilecektir. Hesaplama sonucu ve teklif edilen aküler katalogda 

işaretlenerek idareye sunulacaktır. Kullanılan aküler bakımsız kuru tip ve TSE belgeli olacaktır.

260 782-100 [35.190.1100] Kablo Tava Sistemleri kg

Teknik Tarifi: 

Elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 standardına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik 

tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardına uygun, kablo yükünü taşıyabilecek genişlikte ve yükseklikte sac üzerine 

deliklerin delinmesi, bükülmesi, sacın mukavemetini artırmak ve esnemesini engellemek amacıyla (güçlendirilmiş) tavanın boyuna ve enine kordon çekme 

yöntemiyle oluk açılması, yağ ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda tutulması, flaks kaplama işleminden geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulması sonra 

TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz kaplama yapılması, iş yerine nakli, askı veya konsollar vasıtasıyla tavana veya 

duvara montajının yapılması, her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi.  

NOT: 

1- Ölçülendirmede sadece tava ağırlığı esas alınacaktır.

2- Yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, redüksiyon,taşıyıcı görev yapacak konsol, askı tijleri, askı elemanları, tespit 

kroşeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Bunların bedelleri birim fiyata dahil edilmiş olup ayrıca 

bedel ödenmeyecektir. 

3- Sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart şartlarına uyulduğunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.

261 782-200 [35.190.1200] Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları kg

Teknik Tarifi: 

Elektrik kablolarının döşeme içinden güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2, standartlarına, tasdikli elektrik 

projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, en az 1,5 mm kalınlığındaki TS EN 10143 standardına uygun 

"pregalvaniz" sacın kesilmesi, bükülmesi, ve belirtilen ebatlarda sızdırmaz tipte kanal haline getirilmesi, kendinden form verilerek ara ayırma bölmelerinin 

yapılması, iş yerine nakli, iş yerinde yükseklik ayar vidaları ile kanal ve buat yüksekliklerinin ayarlanarak taban döşemesine montajının yapılması, gerekli 

yerlere buat konulması, kanal içine klavuz tel çekilmesi, (kanal üzerindeki şap kalınlığının az olması durumunda kanallar üzerine "Rabitz teli" uygulaması 

yapılması) her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. NOT: 1- Yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, dörtlü bağlantı 

elemanı, seviye ayar ünitesi, dört yönden çıkış alınabilen kanal buatı, kanal sonlandırma ünitesi, kanal priz kutusu, dübel, vida, somun, rondela, v.b 

elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Kanal buatı ve çoklu priz kutusu fiyatları ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. 2- Kanal üzerine 

rabitz teli kullanıldığı taktirde rabitz teli fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. 
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262 782-300 [35.190.1201] Döşeme Altı Kanal Buatı Adet

Teknik Tarifi: 

TS EN 50085-1 veTS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, 

Döşeme kanalının yön değiştirdiği veya priz çıkışı istenen v.b çıkış gerektiren yerlerde kullanılan, dört kenar yan yüzleri döşeme kanalının gireceği 

ölçülerde açılabilecek tipte, tabanı, üst çerçevesi ve dağıtım buatı olarak kullanılabilmesi için kasaya uyumlu kilitli üst kapağı en az 2 mm kalınlığında TS 

EN 10143 standardına uygun hazır galvanizli sac’dan imal edilmiş, kanalın buat içine girmemesi için durdurucuları bulunan, dört yönden çıkış 

alınabilen,dekoratif görünümlü, şap öncesi ve sonrası yükseklik ayarı yapılabilecek tertibatı bulunan,buat içinde değişik türde kabloların birbirlerine 

temasını önlemek için çeşitli tipte bariyerleri bulunan kanal buatının temini, iş yerine nakli, her nevi işçilik ve montaj dahil işler halde teslimi.

263 782-400 [35.190.1202] Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu Adet

Teknik Tarifi: 

TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, 

montaj için buata uyacak özel kanalları bulunan, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilmiş,kutunun döşemeye veya buata geçen ebatları 

minimum 235x235 mm olan,kutu kapak çerçevesi, en az 3 mm kalınlığında galvanizli sacla kuvvetlendirilmiş, menteşe mili demir çubuktan olan,çift yöne 

takılabilenkilitlenebilir ve gömme kulplu kapağı bulunan, kapak üst yüzeyidekoratif kaplanmaya müsait bir yapıda olan (kaplama yapıldıktan sonra döşeme 

ile kapak seviyesi aynı olacak şekilde dizayn edilen), kapağın kapalı halinde fiş kablolarının rahatlıkla dışarıya çıkabilmesi için gerekli lastik tapa ile kaplı 

boşlukları bulunan, Kutu içine karşılıklı yerleştirilecek şekilde 45x45 mm modüllerden 8 adet veya 22,5x45 mm’lik modüllerden16 adet prizleri montaj etmek 

için eğimli özel yuvaları olan, zemin seviyesine ayar yapılabilecek tertibatı olan priz kutusunun temini, işyerine nakli, montajının yapılması her nevi 

malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: Prizlerin fiyatları ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.

264 782-701 [35.190.1701] Topraklı priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet

Teknik Tarifi: 

Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma 

sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini 

birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf 

muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo 

bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.)

265 782-702 [35.190.1702] Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A-250 V, (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet

Teknik Tarifi: 

Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma 

sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini 

birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf 

muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo 

bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.)

266 782-703 [35.190.1703] Telefon prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet

Teknik Tarifi: 

Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma 

sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini 

birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf 

muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo 

bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.)

267 782-704 [35.190.1704] Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet

Teknik Tarifi: 

Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma 

sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini 

birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf 

muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo 

bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.)

268 791-407 [35.150.2120] 2x1.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m

Teknik Tarifi: 

N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine 

döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

269 791-412 [35.150.2152] 3x4 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m

Teknik Tarifi: 

N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine 

döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

270 791-413 [35.150.2151] 3x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m

Teknik Tarifi: 

N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine 

döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

271 791-414 [35.150.2150] 3x1.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m

Teknik Tarifi: 

N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine 

döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

272 791-421 [35.150.2172] 3x50+25 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m

Teknik Tarifi: 

N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine 

döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

273 791-424 [35.150.2195] 4x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m

Teknik Tarifi: 

N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine 

döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

274 791-431 [35.150.2211] 5x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m

Teknik Tarifi: 

N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine 

döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

275 791-431/2 [35.150.2213] 5x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m

Teknik Tarifi: 

N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine 

döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

276 791-441 [35.150.2103] 1x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) m

Teknik Tarifi: 

N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine 

döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 
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277 793-102 [35.160.3401] Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi Adet

Teknik Tarifi: 

Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde linye ve sorti hatları TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, en az 2,5 

mm² kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde, faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden 

olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. (TS EN 61386-1/21/22, 

standartlarına uygun, CE Uygunluk İşaretlemesi iliştirilmiş halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir) 

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle 

piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. 

Ölçü: Linye hattı 35 mden fazla olunca besleme hattı olarak birim fiyat no. 791-000den ödeme yapılır.

278 794-301 [35.160.3331] Normal Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile Adet

Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm² sorti hatları en az 1,5 

mm² ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C,TS EN 50267-1 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj 

sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: Birim Fiyat No: 792-200 gibidir.

279 794-302 [35.160.3332] Komutator Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile Adet

Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm² sorti hatları en az 1,5 

mm² ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C,TS EN 50267-1 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj 

sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: Birim Fiyat No: 792-200 gibidir.

280 794-303 [35.160.3333] Vavien Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile Adet

Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm² sorti hatları en az 1,5 

mm² ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C,TS EN 50267-1 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj 

sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: Birim Fiyat No: 792-200 gibidir.

281 794-304 [35.160.3334] Paralel Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile Adet

Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm² sorti hatları en az 1,5 

mm² ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C,TS EN 50267-1 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj 

sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: Birim Fiyat No: 792-200 gibidir.

282 810-118 [35.400.2008] WC/Banyo acil ipli çağrı butonu, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ Adet

Teknik Tarifi: Nem ve toza karşı korumalı, çağrı, reset but onu, uyarı lambası bulunan modül ve bundan sarkan naylon örgülü sicim ve ucundaki çekme halkasından 

oluşan ünitenin işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

283 815-101 [35.510.2000] Telefon tesisatı sortisi Adet

Teknik Tarifi: Peşel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS EN 60708) ile sıva altı veya sıva üstü 

telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat 

dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 

m.den sonrası için BFT.No. 818-000'dan ödeme yapılır.

284 818-501 [35.510.1501] 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) m

Teknik Tarifi: 

Bina haricinde veya dahilinde 0,9 mm. çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklen dirilmiş ve 

diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum 

ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip tele fon kabloları ile 818-200de belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması.

285 819-101 [35.510.1601] 10 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları Adet

Teknik Tarifi: 

Her katta bir tane tesis edilmek üzere menteşeli ve kilitlenebilir kapaklı, 1 mm. kalınlıkta DKP sacdan, sıva üstü veya duvara gömülü, istenilen renkte, 

tabanca boyalı dağıtım kutuları ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantı malzemesi, özel telefon klemensi, kutuya gelen kabloların uçlarının usulüne uygun 

olarak açılıp şekillendirilmesi lehimle bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

286 833-302 [35.410.1102] 2 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli Adet

Teknik Tarifi: 

Adreslenebilir duman, ısı, gaz, alev ve sıcaklık dedektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, giriş çıkış arabirim üniteleri, kısa devre 

izolatörleri ve adreslenebilir sesli ve ışıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun olan, modüler yapılı, mikroişlemcili, büyük dağıtılmış sistemlerde en az 16 

adet adresli yangın alarm santralı network sistemi ile birbirine bağlanabilen, diğer bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle haberleşme yapabilmesi için, 

Modbus, Bacnet veya kabul gören diğer haberleşme modülünü destekleyen, tüm adresli cihazlara kullanıcı tarafından farklı olay türleri (yangın, hata, 

güvenlik, alarm, bilgi vb.) tanımlanabilen, sistemin kurulu olduğu mahal ve yangın senaryoları arasında tam uyum sağlanabilen, sisteme sonradan cihaz 

ilavesi yapılabilen ve bu durum mevcut lokal adresleme düzenini bozmayacak nitelikte olan, santral yazılımı Türkçe ve İngilizce olabilecek, santral ön yüzü 

yazılım menüsü ise Türkçe olacaktır. En az 2 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir 

gözlem istasyonuna sinyalizasyon için özel, denetlenen, alarm ve arıza çıkışları bulunan, uzaktan erişim için RS haberleşme modülü, LAN, WAN ve 

internet üzerinden uzaktan erişimi için TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberleşme modülünü destekleyen, santral üzerine takılabilen veya ara modüller 

vasıtasıyla harici olarak santrale entegre edilebilen GPRS haberleşme modülü sayesinde; olay anında, santral tarafından hafızada tutulan “tarih, saat, 

olay türü, mahal bilgisi vs.” den oluşan olay kayıt bilgisini önceden belirlenmiş cep telefonu numarasına (SMS) gönderebilen, gece ve gündüz saatlerinde 

farklı çalışma programları uygulanabilen, çok düşük yoğunluktaki duman mevcudiyetinde duruma santraldan erken müdahale edilebilmesi (sesli alarm 

çalmadan yangına müdahale edilmesi) için ön-alarm fonksiyonu olan, mevcut anons sistemi ile entegre olabilecek ve aradaki bağlantıda meydana 

gelebilecek hata ve arıza bilgileri santral üzerinden izlenebilecek, kapalı devre televizyon (CCTV) sistemi entegrasyonu kapsamında; kamera kayıt 

cihazına programlanabilir alarm role çıkışı verebilecek ve bu şekilde yangın olan mahallin kamerası otomatik seçilebilecek, santral tarafından dedektörler 

sürekli olarak kirlenme düzeyi yönünden kontrol edilecek ve kirlenme tesbit edildiğinde “Servis Gerekiyor” uyarısı verecek, santrale tekrarlayıcı ve mimik 

paneller bağlanabilecek, tüm kablolar ve bağlantıları kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulabilecek, 

en az son 1000 olayı silinmeyen hafızasında saklayabilecek, genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları, 

aydınlatılmış alfanumerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunan, mini tip termal printer takılabilen, yangın lambalarının yanlarında hangi alarm 

bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunan, Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 

saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek 

şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatör ile teçhiz edilen, santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı 

malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından 

akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Santralın temini, işyerine nakli, montajının yapılması, alarm 

sortilerine bağlanması test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. 

Not: Tanımda belirtilen modül özellikleri BFT'de yer alan ilgili poz tanımlarına uygun olacaktır. Söz konusu modül fiyatları santral birim fiyatına dahil 

değildir. 

287 833-501 [35.410.2030] Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü Adet

Teknik Tarifi: 

Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. 

Dedektör TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya 

arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip 

olacaktır. Diğer özellikler bakımından 833-500 birim fiyat numarası ile aynı olan dedektörün işyerine nakli projede gösterilen yere montajı, her türlü ufak 

malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

288 833-531 [35.410.2070] Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü Adet

Teknik Tarifi: 

Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. 

Dedektör TS EN 54-5, TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk 

işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik 

Sertifikasına sahip olacaktır. Diğer özellikler bakımından 833-530 birim fiyat numarası ile aynı olan dedektörün temini, işyerine nakli, projede gösterilen 

yere montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

289 833-555 [35.410.2530] Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu Adet

Teknik Tarifi: 

Adresli sıfırlanabilir yangın alarm butonu mikro işlemci kontrollü olacaktır. Üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi 

gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan LED, butonun çevrim üzerinden santral tarafından sorgulanması 

sırasında yanıp sönecek ve alarm durumunda sürekli yanıp sönecektir. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun 

olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan 

alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

290 833-582 [35.410.3020] Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni Adet

Teknik Tarifi: 

Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörlü sireni, minimum 75 db/mt ses şiddetine ve 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santralı 

ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Harici 24 V. DC besleme gerilimine ihtiyaç 

olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dahil edilebilecektir. TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip ve Avrupa Birliği tarafından 

akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır 

halde teslimi.

291 833-596 [35.415.1620] Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti Adet
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Teknik Tarifi: 

Optik duman, sıcaklık, kombine sıcaklık ve duman gibi konvansiyonel veya yangın ihbar dedektörlerinin taş yünü, alçıpan veya metal vb. tüm asma tavan 

çeşitleri montajında; sarkma veya bozulmaları engellemek ve mimari bütünlüğü sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Dedektör soketlerinin monte edileceği 

asma tavan ünitesi, ABS yapıda olup, dedektörler ile aynı renk ve malzemeden yapılmış olmalıdır. Ünite, asma tavan malzemesine en az iki metal 

kulakçık ile sıkıştırma prensibi ile monte edilecektir. Metal kulakçıklar paslanmaz malzemeden yapılmış olup, vidalama prensibi ile çalışacaktır. Kesinlikle 

yaylı mekanizma kullanılmayacaktır. Asma tavan ünitesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır.

292 833-608 [35.420.1350] Doğalgaz dedektörü Adet

Teknik Tarifi: 

Doğalgazı algılayacak ve 85 db ses şiddetinde alarm verecektir. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı 

olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin 

fonksiyon testi yapılabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir. Modülün beslemesi 833-585 birim fiyat numarasında 

belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim 

fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanına sahip firma 

mamulü dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

293 833-733 [35.440.2103] 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) Adet

Teknik Tarifi: 

Renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led ışık kaynaklı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve 

Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan 

Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE 

uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.
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294 844-127 [35.470.1002] 2.500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon Adet

Teknik Tarifi: Cihaz Ansilümen ışık gücünde, video, bilgisayar uyumlu, cihazın cihaz askı aparatı ile birlikte, Projeksiyon cihazının operatör odasından kullanımı için 

uygun yapıda uzak mesafe lensiyle birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil teslimi.

295 844-142 [35.470.3002] 250×190 Motorlu perde Adet

Teknik Tarifi: 

Perde 4: 3 formatında, önden projeksiyon tipinde, perde görüntü kazancı en az 1.2, perde izleme açısı en az 150°, motorlu ve uzaktan kumanda ile 

kontrol edilebilen, M1 7201-96 ateşe karşı koruma sertifikasına sahip, alüminyum malzemeden perde ve motor koruma muhafazasına sahip olan motorlu 

perdenin her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil teslimi.Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır.

296 845-103 [35.480.1000] Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI Adet

Teknik Tarifi: Teknik şartnamesine uygun PVC boru içinde koaksiyal kablo, (blendajlı mikrofon kablosu kullanılmaz) ile anten iniş hattı, özel priz dağıtıcı klemens, her 

nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ve işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 metreyi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti 

hattının 20 metreden sonrası için Birim Fiyat No: 880-400den ödeme yapılır.

297 845-107 [35.480.1103] 17 Elemanlı Anten, Televizyon anteni Adet

Teknik Tarifi: 

TS 489 standardına uygun, Teknik şartnamesine uygun televizyon anteni temini, (en az 3 metre boyunda 25 mm'lik galvanizli borusu, boru fiyatı ilgili birim 

fiyatlarından, montaj bedelsiz olarak ayrıca ödenmek üzere) her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı. 4 Elemanlı Anten

298 845-201 [35.480.1201] Anten kazancı 4-20 db. olan santral, Televizyon kollektif anten santralı Adet

Teknik Tarifi: Teknik şartnamesine uygun televizyon kollektif anten santrali temini uygun mahalle montajı, 220 Volt besleme hattı, antenle santral arasındaki iniş bağlantı 

hattı, dağıtım kutusu, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi

299 880-1203 [35.550.2003] 20U 600 mmx600 mm 19" Dikili tip kabinet Adet

Teknik Tarifi: 

Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabin 

etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük 

taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan 

kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam 

olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm 

eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma 

mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare 

deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır.

300 880-1211 [35.550.2011] 42U 600 mmx600 mm 19" Dikili tip kabinet Adet

Teknik Tarifi: 

Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabin 

etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük 

taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan 

kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam 

olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm 

eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma 

mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare 

deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır.

301 880-1272 [35.550.4002] Sabit raf 600 mm derinlik için, Ürüne ait Aksesuarlar Adet

Teknik Tarifi: 

Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabin 

etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük 

taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan 

kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam 

olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm 

eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma 

mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare 

deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır.

302 880-1278 [35.550.4008] Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli), Ürüne ait Aksesuarlar Adet

Teknik Tarifi: 

Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabin 

etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük 

taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan 

kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam 

olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm 

eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma 

mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare 

deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır.

303 880-1281 [35.550.4011] Termostatlı fan modülü (4 fanlı), Ürüne ait Aksesuarlar Adet

Teknik Tarifi: 

Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabin 

etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük 

taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan 

kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam 

olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm 

eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma 

mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare 

deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır.

304 880-1284 [35.550.4014] 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı, Ürüne ait Aksesuarlar Adet

Teknik Tarifi: 

Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabin 

etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük 

taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan 

kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam 

olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm 

eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma 

mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare 

deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır.

305 880-1296 [35.550.4026] 20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf), Ürüne ait Aksesuarlar Adet

Teknik Tarifi: 

Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabin 

etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük 

taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan 

kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam 

olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm 

eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma 

mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare 

deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır.

306 880-1304 [35.550.4034] 42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf), Ürüne ait Aksesuarlar Adet

Teknik Tarifi: 

Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabin 

etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük 

taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan 

kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam 

olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm 

eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma 

mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale edebilecek tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare 

deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır.

307 880-2002 [35.515.1002] 2x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) m
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Teknik Tarifi: 

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık 

aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, 

toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf RAL 7032 gri halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm 

kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.
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308 880-3193 [35.515.2093] 6X1.5 mm², LIH(St) H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0815 m

Teknik Tarifi: 

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı 

iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz 

alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan 

(çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, diş kılıfı alev geciktirici HFFR kompound 

RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 

standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.Not: Dahili tesisatta 

HFFR boru dahildir.

309 880-427 [35.505.1016] RG 59-U-6 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli m

Teknik Tarifi: 

Radyo, TV, Radar, Atış kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının minimum değerde 

tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan uygulamalarda kullanılan TS EN 50117-1 standardına uygun ve 2014/35/AB Belirli 

Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal 

kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta (peşel, bergman veya PVC boru) dahildir.

310 880-5017 [35.520.6017] 2x1,5 mm², LIH(St) H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0815 m

Teknik Tarifi: 

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda, halojensiz ve yangına dayanıklı sinyal ve haberleşme kablosu olarak kullanılan, TS EN 

60228'e uygun, elektrolitik bakır telli, DIN 47100 standarlarına uygun renklerde TS EN 50290-2-26'ya uygun halojensiz kılıf ile izole edilmiş damarların 

birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf polyester bant ile sabitlenmiş, aleve karşı dayanımı arttırmak için özel alev gecektiricili cam 

elyaf bant ile sarılı, alüminyum kaplı polyester bant ile birlikte kalaylı veya tavlı toprak iletkeni ile ekranlanmış olacak, dış kılıf kalınlığı TSE K 178’e uygun, 

DIN 47100'e uygun olarak RAL 2003 turuncu renkte, TS EN 50290-2-27'ye uygun halojensiz dış kılıflı, sabit koşullardaki sıcaklığı -30 °C ile +70 °C 

arasında olan, yangın şartları altında IEC 60331-21 standardına göre 180 dakika, EN 50200 standartına göre 120 dakika boyunca devre bütünlüğünü 

sağlayan, TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-24 alev geciktirme, TS EN 61034-2 duman yoğunluğu, belgelerine sahip yangın alarm kablolarının işyerine 

temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir.

311 880-5631 [35.515.7030] Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI m

Teknik Tarifi: 

İhzarat: % 60 Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 

4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden 

sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo ISO class D - CAT6e 

standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. 

Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise 

boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

312 880-575 [35.505.6200] Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz Adet

Teknik Tarifi: Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 

Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış, ANSI/TIA/EIA-

568B.2, ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli, Sıva altı, tek portlu, PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, 

montaj,test,nakliye dahil.

313 880-584 [35.505.7301] 24 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel Adet

Teknik Tarifi: Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve birleştirme noktalarındaki kablo 

sonlandırmaları için 250 Mhz bandgenişliği ve 1000 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında, RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi 

konnektörlü, 19 inch genişliğinde, Ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, 

alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1, ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket,işçilik, 

montaj, test dahil

314 890-515 [35.700.1115] 12/144, [harici abone sayısı/dahili abone sayısı], Elektronik Tip Tam Otomatik Telefon Santralı Adet

Teknik Tarifi: 

(1999/5/AT) Telsiz ve Telekominakasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygun imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa edilmiş, özellikleri teknik 

şartnamede bildirilen tamamen solid-state yarı iletken devre elemanlarından oluşmuş: mikro işlem kontrollü, modüler nitelikte elektronik otomatik, telefon 

santralının işyerinde temini, yerine; montajı, iç ve dış abone dağıtım panosu, santral ve abonelerden gelen kablo bağlantılarının yapılması, santrala özel 

akü (TS 1352-1 EN 60896-11, TS 1352-2 EN 60896-21, TS 1352-3 EN 60896-22), redresör, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi; 

?Not: Teklif edilen santralin harici hat sayısının % 15'i oranında robot operatör ve sesli mesaj sistemi portu bulunacaktır.

315 950-109 [35.740.1109] 150 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü), Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1.500 devir/dakika Adet

Teknik Tarifi: 

Birim fiyat kitabının genel hükümler ve açıklamalar bölümünde belirtilen Türk standartlarına, Makine emniyet yönetmeliğine (2006/42/AT), Açık Alanda 

Kullanılan teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmeliğe (2000/14/AT), Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli 

Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe (2014/35/AB) uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, Teknik şartnamede yazılı özellikte ve 

deniz seviyesinde istenilen jeneratör gücünü 24/24 saat sürekli çalışma ve tam yükte verebilen güçte, iki veya dört zamanlı diesel motoru ve teferruatı, ilk 

hareket ve soğutma tertibatı, buna akuple 400/231 volt 50 Hz.lik alternatör ve donanımı,otomatik devreye girme tertibatı,üzerinde teknik şartnamede 

belirtilen cihazlar bulunan tablosu, alternatör ile tablosu arasındaki grup gücüne uygun kesitte besleme ve kumanda kabloları, kablo ve boru kanallarının 

yapılması, 5 mm.lik baklavalı sacdan kanal kapakları kablo başlıkları ve ek malzemesi, montaj malzemesi, teknik şartnamede istenilen yedek ve diğer 

malzeme ve her nevi ufak malzemenin işyerinde temini, montajı ve isler halde teslimi. 

Not: 1-kVA olarak belirtilen alternatör gücünde ± % 10 değişiklik kabul edilebilir. Değişen her kVA başına eklenecek veya çıkartılacak bedel belirli alt ve üst 

değerleri kullanılarak enterpolasyon ile bulunacaktır. Ara yerdeki güçlerin fiyatı da enterpolasyon ile tespit edilir. 2-Elektrojen grubu, Transfer panosu (sıva 

üstü sac tablo), Kontaktör kuru tip koruyuculu, yardımcı kontaktör, zaman rölesi, Bıçaklı sigorta (transfer panosu üzerine) şebeke girişi ve jeneratör akışı 

için, işaret lambası, güce ve mesafeye göre projesinde belirtilmiş olan kablo (yeraltı kablo buatı ve yeraltı kablo kanalı) Korna alarm klaksonu (beyinde 

yapılan herhangi bir işlemi ikaz için) ve güce, mesafeye göre değişen kablo, kablo buatı, yer altı kablo kanalı fiyatları ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir. 

Not: Diesel elektrojen grubu fiyatına dahil olan otomatik devreye girme tertibatı aşağıdaki tanıma uygun olacaktır. 

Elektrik kesilmesinde gerilimin belirli bir değerin altına düşmesi veya yükselmesinde, frekansın düşmesinde ışıklı sinyal verecek ve istenildiğinde, özel 

hallerde dizel elektrojen grubunun derhal veya istenilen bir süreden sonra devreye girmesini ve çıkmasını sağlayacak her hangi bir neden ile arıza ve 

çalışmama durumunda sesli ve ışıklı ikaz verecek iki grubun paralel çalışmasından etkilenmeyecek gerektiğinde otomatik gerektiğinde manuel olarak 

çalışabilecek tipte, yağ basıncının düşmesi ve soğutma suyu ısısının gereğinden fazla artması veya düşmesi veya silindir kafası ısısının artması gibi 

durumlarda sesli ve ışıklı ikaz vererek dizeli otomatik olarak devreden çıkartacak ayarlanabilen 2 -5 sefer yol verme işlemi yapabilecek, çalıştığını veya 

çalışmadığını belirleyecek, ışıklı sinyali bulunan ve arıza olduğunda sistemi kilitleyecek tertibatlı gerektiğinde acil durdurma yapabilen jeneratör fazlarının 

her hangi birisinde kesiklik olduğunda motor devrinin artması ve düşmesinde sistemi durduran ve ışıklı sinyal veren aşırı yüklenmede ışıklı sinyalle yükü 

ayıran ve şarj arızasında ışıklı sinyal veren çok kısa süre cereyan kesilmesinde gereksiz yere dizeli hareket ettirmeyecek her tip jeneratörü çalıştırabilecek 

elektronik devrelerden oluşan otomatik devreye girme cihazının temini (beyni) yerine montajı işler halde teslimi. NOT: Kullanılacak diğer malzemeler ilgili 

birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir .

316 952-200 [35.740.5200] Otomatik senkronizasyon tertibatı 10-1.000 kVA Adet

Teknik Tarifi: Otomatik senkonizasyon cihazı, iki adet Watmetre (Watmetrik röleli) sıfır voltmetresi ve diğer özellikler B.F.T 952-100ün aynıdır.

317 952-312 [35.740.5409] 150 kVA, Ses izolasyon kabini Adet

Teknik Tarifi: 

9-10 cm et kalınlığında dış kısım düz kaporta, iç kısmı ise işlenmiş delikli saçtan yapılan malzeme olacaktır. Bu her iki sacın arası köpük ve TS EN 13501-

1+A1‘e göre A sınıfı yanmaz cam yünü elyaf tabaka ile sıkıştırılarak doldurulacaktır.Delikli saçla kaplı özel duvar sayesinde ses bu deliklerden girerek 

boğulup yok olması sağlanacaktır. Bu özel duvarlardan davlumbaz kısımlarının içine de enlemesine ikişer üçer adet yerleştirilerek hava sirkülasyonu 

sırasında sesin çıkmaması sağlanacaktır. Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde kapılar konulacaktır. Kapılar kapalı iken 

dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece 

egzoz da kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır. Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden 

kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir. Her nevi bağlantı elamanları dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil işler halde teslimi

318 980-214 [35.750.1504] Ortalama uyarım yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu (TS EN 62305-1/2/3/4) Adet

Teknik Tarifi: 

Şartnamesinde yazılı özellikte, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği taşıyan 

malzemeden (örneğin krom kaplı bakır, krom nikel, paslanmaz çelik v.b gibi) yapılmış, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40ºC ila +120ºC) arasında 

hatasız çalışabilen, IP 65 koruma derecesine sahip, ?T uyarım zamanı en az 15 µs olan, TS EN 50164-1 /TS EN 62561-1 de belirtilen H sınıfı 100 kA.'lik 

yıldırım deney akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartları ile (TSE K 

122) Belgelendirme Kriteri’ne uygun, ISO 9001 kalite ve CE belgeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylı en az 15 yıl çalışma garanti belgeli 

Aktif paratoner başlığının temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, iniş iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler 

halde teslimi. 

NOT:

1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK’tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olan laboratuarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir.

2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK’tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye 

verilecektir.

319 980-300 [35.750.1600] Çatı direği (Aktif yakalama ucu için), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (TS EN 62305-1/2/3/4) Adet
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Teknik Tarifi: Şartnamesinde yazılı özellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m. boyunda direğin temini, ünite iniş iletkeni ve direğin tespiti ile ilgili her türlü 

aksesuar malzemesi dahil çatıya zarar vermeyecek şekil de yerine montajı Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam boy 6 metreyi geçtiği tak-dirde 

fazlası ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.
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320 981-101 [35.750.2001] 50 mm² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) m

Teknik Tarifi: 

Şartnamesinde yazılı olduğu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu 

sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, 

iletkende gerektiğinde eklerin gümüş kaynağı ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

321 982-102 [35.750.3002] 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, Bina ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) m

Teknik Tarifi: İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60 - 80 cm derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın 

kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil

322 983-102 [35.750.4002] Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır Adet

Teknik Tarifi: 

TS 435/T1 standardına uygun, ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna 

koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en 

az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gümüş kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi 

ufak malzeme ve işçilik dahil.Not: Zeminin kayalık olması halinde civarında uygun toprak aranır.

323 983-103 [35.750.4003] İletken koruyucu borusu Adet

Teknik Tarifi: 

İniş iletkenlerinin 0,5 m.si toprak içinde kalmak üzere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru içine alınması (3 m.den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca 

ödenir) İletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım 

düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene 

klemensi bütün malzemenin işyerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

324 A-Y.26.007/410B
60x120 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması 

yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
m²

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, 60 x 120 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.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:  

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

325 ACCESSPOİNT ACCESS POİNT 300 MB PS HIZINDA 2 ANTENLİ Adet

326 An-Y.26.008/410B
60x120 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve 

cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
m²

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, 60 x 120 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız 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:  

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

327 An-Y.26.020/022A 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)BULANCAK FÜME m²

Teknik Tarifi: 

Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm 

kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş 

kenet demirlerine honlu veya cilalı BULANCAK FÜME mermer levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her 

sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar 

yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-

boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

328 ARM-LED.SOKAK ARMATÜR LED SOKAK AYD.100W Adet

329 ARM-LEDÇİM ARMATÜR LED ÇİM TİPİ Adet

330 ARM-WALLWASHER ARMATÜR WALLWASHER 50cm Adet

331 AYD-DİREK6 AYDINLATMA DİREĞİ 6m. Adet

332 EÖF-3 KOMBİNE PRİZ 220-380V (2 Mono+1 Trifaze Priz ) Adet

333 EÖF-4 1000 kg. 13 KİŞİLİK ASANSÖR Adet

334 HC- 8-1 Galvaniz sacdan, akustik izolasyonlu fan coil kutusu ad

335 HC-10-040 Denge Kabı Flanş Bağlantılı     15 m3/h    DN 100 ad

336 HC-11-150 Nötralizatör      100 kW ad

337 HC-14
OTOMATİK SU BESLEME ÜNİTESİ                                                                           

Isıtma ve soğutma sistemlerinin kapalı devrelerindeki muhtelif kaçaklar nedeni ile eksilen suyu, belirtilen basınçta otomatik olarak tamamlayan otomatik
ad

338 HC6-2 3/4" x 3/4"   L= 50 cm ad

339 HC6-3 1" x 3/4"      L= 50 cm ad

340 KAMERA ADAPTÖRÜ KAMERA ADAPTÖRÜ Adet

341 KAMERA DEV.ALMA KAMERA SİSTEMİ DEVREYE ALMA Adet

342 KAMERA HARİCİ KAMERA HARİCİ TİP 3MP IP-IR BULLET Adet

343 KAMERADAHİLİ KAMERA DAHİLİ 2MP IP Adet

344 KGM/26.041/K Karo Mozaik Kaplama (Tesviye Betonsuz) m²

Teknik Tarifi: 

Projesine göre, KTŞ'nin İlgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tesviye betonsuz karo mozaik kaplama yapılması. Birim Fiyata Dâhil Olan 

Masraflar: Karo mozaik ve suyun; iş başında temini, depolanması, kumun; ocaklardan çıkarılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara 

yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, 400 dozlu altlık harcının yapılması, 2,5 cm kalınlıkta karo mozaiklerin altına konulması, en fazla 2 mm derz aralığı 

bırakmak suretiyle karo mozaiklerin döşenmesi, derzlerin mil kumlu 500 dozlu çimento şerbetiyle doldurulması, projesindeki şekle uymak, diğer yapılarla 

irtibat sağlamak için gerektiğinde özel parçaların iş yerinde temini ve yerine konulması, priz müddetince sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, iş 

yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, zayiat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün 

işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan 

Masraflar: Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması. Ölçü: Proje ebadı üzerinden hesap edilen 

metrekare cinsinden alanıdır. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/26.041/K’daki "Karo Mozaik Kaplama (Tesviye Betonsuz)" m² birim fiyatı 

üzerinden yapılır.

345 LED MONİTÖR LED MONİTÖR 1920x1080 ÇÖZÜNÜRLÜ 22'' Adet

346 MSB.661 [48.410.1002] 3  cm  Kalınlığında  Mermer  Plaka  İle  Oval  Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması m²

Teknik Tarifi: 

Proje ölçülerinde temin edilen mermerin atölyede kesilmesi, kenar pahlarının yapılmasından sonra, hilton tipi lavabonun üst ağız ölçüsüne uygun oval 

şekilde musluk aralıklarına bağlı olarak elipsin açılması, pahlanması, kenarlarının yuvarlatılması ve mevcut lavabonun mermer altına düzgünce açılan kanal 

içerisine yapıştırılması ve elde edilen tezgahın ambalajlanarak şantiyeye nakledilmesi, yerine montajı için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, müteahhit karı 

ve genel giderler dahi l m2 tezgah fiyatıdır. Ölçü: Süpürgelik ve alın mermeri hariç, tezgah eni ile boyu çarpılır. Notlar: K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), 

b=boy (cm), h=kalınlık (cm) K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artıs katsayısı), k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalınlık artıs katsayısı) Tüm serbest 

boylar için ebat artıs katsayısı k1=1 dir. 3x30xs.boy için, k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22 K=(1x1,22)-1= 0,22 2x30xs.boy için  K=1 04.416/A023….. 

1,00x0,22+0,29x0,22= 0,28 m2

347 MSB.922/A [48.510.1002] 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması m²

Teknik Tarifi: 

Emprenye selülözik esaslı fiber levha tabakalarının imalatı esnasında tüm katmanları ile birlikte ısı ve yüksek basınç altında preslenmesi ile elde edilen 13 

mm kalınlıktaki masif levhaların atölyelerde proje ve detaylarına göre seçilen ölçü ve renklerde hazırlanması, gerekli kenarların yuvarlatılması, birleşim 

yerlerinde silikon kullanılması, hazır hale getirilen compact laminat levhaların montaja hazır hale getirilmesi (aksesuar bedelleri hariç ), aksesuar montajının 

yapılması, yerine takılıp, alıştırılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma,alet edevat giderleri, nakliye, 

müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:  Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden alanı hesaplanır.

348 NVR NVR KAYIT CİHAZI 64 KANAL 8 TB Adet
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349 Ö-19 EXTANTİF ÇATI m²

Teknik Tarifi: 
Projesinde ve mahal listesinde gösterilen yerin temizlenmesi sonrası 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı 

polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması, 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine 

oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.) ısı yalıtımı yapılması, kök tutucu folyo yapılması, örgüsüz geotekstil keçe koruyucu 

yapılması, drenaj levhası yapılması, örgüsüz geotekstil filtre yapılarak üzerine 20 cm bitkisel toprak serilermesi, idarece belirlenecek bitkilerin dikilmesi 

işinin her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımaları dahil yapılması işi. ölçü:yüzey ölçümü  m²

350 Ö-20 SERAMİK CEPHE KAPLAMASI(MEKANİK SİSTEM) m²

Teknik Tarifi: 

Cephe Paneli : Görünen yüzeyi 600x1200x3mm ve alt ebatları olan porselen seramik

a. Ön Katman : 600x1200x3 mm porselen levha ve alt ebatları

b. Askı Profili Üst : Eğer imalat aşamalarında gerek duyulursa 16x30,5 mm özel kesitli 6063 alışımı eloksallı alüminyum profil

c. Askı profili Alt :Eğer imalat aşamalarında gerek duyulursa 16x48 mm özel kesitli 6063 alışımı eloksallı alüminyum profil

ii. Taşıyıcı Konstrüksiyon: L ankrajlar ,düşey taşıyıcı T profiller ve yatay taşıyıcı askı profilleri ve bağlantı elemanları sistemin alt konstrüksiyonudur.

a. Ankraj : L 50x70x4 mm l = 80 – 150 mm. 6063 alaşımı ham alüminyum ankraj,

b. Düşey taşıyıcı profil : + 50x70 mm, 6063 alaşımı ham alüminyum T profil

c. Taşıyıcı Klips : 50x56 mm özel kesitli 6063 alaşımı ham alüminyum klips

d. Fitil : EPDM fitil

e. Bağlantı elemanları :

Duvar - ankraj bağlantısı = uygun tipte 10x100 dübel + rot

Ankraj - düşey taşıyıcı T profil bağlantısı = M8 civata, somun, pul Düşey – taşıyıcı klips bağlantısı = YSB 4,8x16 mm vida

iii. Uygulama:

Şantiyede alınacak röleveye göre seramik panel yerleşim projesi, standart detaylar doğrultusunda çizilir.

Hazırlanan projeye uygun olarak cephe düzlemine ankrajlar sabitlenir.

Teknik Şartname 36 / 45

Düşey taşıyıcı alüminyum T profiller cephe düzleminin yaklaşık 8 – 15 cm önünde cıvata ve somun ile ankrajlar üzerine sabitlenir.                 9/11

Projeye uygun olarak ebatlanmış ve arka kısımlarına alüminyum askı profilleri sabitlenmiş Porselen Seramik plakalar alüminyum klipsler ile T profiller 

üzerine sabitlenir.(Düşey derzler 3 – 6 mm olmalıdır.) İşinin, nakliye, işçilik, zaiyat, işyerinde yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı 

dahil 1m2.fiyatı.

351 Ö-21 MERMER  CEPHE KAPLAMASI  (MEKANİK SİSTEM) m²

Teknik Tarifi: 

Yapım şartları:

 Dış cephe yüzeylerine idarece onaylanan projesinde belirtilen  ve yerindeki ölçülere göre aynı özelik, renkte ve kalınlıkta  mermer  (montaj, kanalları 

açılmış)  projesine uygun olarak detayı cepheye uygulanmış mekanik alt konstrüksiyon üzerine uygulanması,cephe açıklıklarında (pencere, kapı ve 

benzeri) aynı doğal mermer ile dış denizlik ve üst pervazlarının yapılması, ile projedeki detayın uygulanması, .Mekanik Montaj Malzeme Teknik 

Özellikleri:Bağlantı elemanları;  çelik dübel, rot ve arka plaka somun takımı,  cıvata takımı ve somun takımı, vida,  vida.Taşıyıcı elemanlar; paslanmaz 

çelik L braket (ankraj),  paslanmaz çelik T profil, 1 siyah eloksal yatay profil, alüminyum klips 5, yatay profile geçme Mekanik Montaj Teknik 

Özellikleri:Montaj yapılacak yüzeyin betonarme bölümüne  ankrajlar yatay düzlemde  projeye uygun olarak  sabitlenir, düşey düzlemde maksimum 

ankrajlar duvar yüzeyine sabitlenir.  T profil, çapındaki perçinle veya   cıvata ve somun takımı ile ankraja bağlanır. Yatay profil, düşey T profilin üzerine 

doğal, granit arkasındaki kanal akslarına uygun olarak vida ile bağlanır, yatay profilin üzerine her mermer birbirine bağlantı gelecek şekilde uygulanmalıdır. 

Yukarıdaki özelliklere sahip doğal mermer cephe kaplaması(mekanik montaj) yapılması için gerekli her türlü  malzeme ve zayiatı, işçilik, nakliye, yatay ve 

düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, alet edevat giderleri ,iş iskelesi, müteahhitlik karı, genel giderler ve iş iskelesi dahil 1 m² fiyatıdır.

352 Ö-22 MERMER  CEPHE KAPLAMASI PETRA GREY  (MEKANİK SİSTEM) m²

Teknik Tarifi: 

Yapım şartları:

 Dış cephe yüzeylerine idarece onaylanan projesinde belirtilen  ve yerindeki ölçülere göre aynı özelik, renkte ve kalınlıkta  mermer (montaj, kanalları 

açılmış)  projesine uygun olarak detayı cepheye uygulanmış mekanik alt konstrüksiyon üzerine uygulanması,cephe açıklıklarında (pencere,kapı ve benzeri) 

aynı doğal mermer ile dış denizlik ve üst pervazlarının yapılması, ile projedeki detayın uygulanması, .Mekanik Montaj Malzeme Teknik Özellikleri:Bağlantı 

elemanları;  çelik dübel, rot ve arka plaka somun takımı,  cıvata takımı ve somun takımı, vida,  vida.Taşıyıcı elemanlar;paslanmaz çelik L braket(ankraj),  

paslanmaz çelik T profil, 1 siyah eloksal yatay profil, alüminyum klips 5, yatay profile geçme MekanikMontaj Teknik Özellikleri:Montaj yapılacak yüzeyin 

betonarme bölümüne  ankrajlar yatay düzlemde  projeye uygun olarak  sabitlenir, düşey düzlemde maksimum ankrajlar duvar yüzeyine sabitlenir.  T profil, 

çapındaki perçinle veya   cıvata ve somuntakımı ileankraja bağlanır. Yatay profil,düşey T profilin üzerine doğal,granit arkasındaki kanal akslarına uygun 

olarak vida ile bağlanır,yatay profilin üzerine her mermer birbirine bağlantı gelecek şekilde uygulanmalıdır. Yukarıdaki özelliklere sahip doğalmermer cephe 

kaplaması(mekanik montaj) yapılması için gerekli her türlü  malzeme ve zayiatı, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, alet edevat 

giderleri ,iş iskelesi, müteahhitlik karı,genel giderler ve iş iskelesi dahil 1 m² fiyatıdır.

353 Ö-23 ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE (KAPAKLI SİSTEM) m²

Teknik Tarifi: 

PROFİL KALİTESİ

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık 

toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, 

kayıt, kanat profilleri) istenilen ral kodunda (7016) elektrostatik toz boyalı, kumlanmış/teksture yüzeyli alüminyum profillerle; (toz boya ön işlemleri ve toz 

boya işlemlerinin yapılacağı tesis, QUALICOAT sertifikasına sahip olacaktır) her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs.; pencere, 

camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama 

arasında ısı,su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, 

işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil. 

NOT:

1. Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm ( ± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği 

olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2. Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine 

de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır.

3. Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

4. Statik rapor doğrultusunda profil ebatları seçilecektir.

5. Statik rapor doğrultusunda seçilecek olan profil ebatları teknik çizimleri ve tahkikleri teklif ile birlikte idareye sunulacaktır.

6. Kullanılacak profil örneği teklif ekinde sunulacaktır. 

Kullanılacak tüm profiller statik gereklilikleri karşılayacak şekilde dizayn edilmelidir.

Her projede istenilen kriterlere ve rüzgar yüklerine göre profil ölçüleri belirlenmektedir.

Düşey profiller arasında her katta termal açıdan gerekli düşey dilatasyon boşluğu verilmelidir. Yatay profiller camın ölü yükünü taşıyor olması sebebiyle, 

statik açıdan tetkik edilmesi gerekmektedir. Alüminyum giydirme cepheler, mimari projelerden ve key planlardan da takip edileceği üzere bina 

cephelerinde bulunmaktadır.

Tüm Cephe bölmelerinde kapaklı giydirme cephe sistemi kullanılacaktır.

Cephe profilleri statik hesaplamalar sonucu belirlenen sıcak daldırma galvaniz ( min. 80 mikron ) çelik ankrajlar ile taşıtılacaktır. Cephe bağlantılarında 

kullanılacak tüm tespit elemanları A2 ve A4 kalite paslanmaz olmalıdır. İç cam fitil köşeleri vulkanize köşe parça kullanılmalıdır.

354 Ö-24 GENİŞLETİLMİŞ SAC CEPHE KAPLAMASI m²

Teknik Tarifi: 
Projesine ve proje ekinde ihale dosyası içerisinde verilen görsele uygun şekilde, yatay ve düşey taşıyıcısı yapıldıktan sonra, göz aralığı yükseklik 40 mm., 

genişlik 60 mm. et kalınlığı 2 mm. olan genişletilmiş modüler sacın fabrika boyalı olarak montajının yapılması.

Not. İhale teklif dosyası içerisinde taşıyı sistem statik çözümü doğrultusunda  seçilecek olan profil ebatları teknik çizimleri ve tahkikleri teklif ile birlikte 

idareye sunulacaktır.

355 Ö-25 ALÜMİNYUM KOMPOZİT KAPLAMA YAPILMASI m²
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Teknik Tarifi: 

Bu şartnamedeki işler alüminyum kompozit levha, bütün ilgili elemanları, aksesuarlar ile komple imal ve montajını kapsamaktadır. Güneş kırıcı elemanlar 

mimari proje de belirtildiği gibi uygulanacaktır, ancak yüklenici öncelikle hazırlatacağı numuneyi ve detaylarını idare onayına sunacaktır ve aşağıda 

tanımlanan teknik özellikler bu eleman içinde geçerlidir. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar İdarenin onayına sunulacaktır. İmalat 

projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar onaylanmadan hiçbir malzeme şantiyeye sevk edilmeyecektir. Projeler levha konstrüksiyonunu, 

kalınlığını, boyutlarını, birleştirme metodunu, burada sözü edilen montaj aksamları ve diğer bütün bilgileri içerecektir. Hasarlı ve tahrip olmuş kompozit 

levhalar Müteahhit tarafından İşverene bir masraf çıkarmaksızın değiştirilecektir. 

5A-2 Malzemeler (KOMPOZİT MALZEME YANMAZLIK SINIFI A2 DİR) 

Alüminyum Kompozit Levha: Her biri 0.5 mm kalınlığında iki alüminyum levha arasına lamine edilmiş özel alev almaz mineral katmandan oluşan toplam 

4mm kalınlığında, ısısal genleşmesi 1.2mm/m/50°C, gerilme mukavemeti 5.0 kg/mm², esneme mukavemeti 4.5 kg/mm², uzaması %5, Sapma ısısı 116²C, 

Ses iletkenlik kaybı 26STC olan ve üzeri lümiflon Boya tekniğiyle boyanmış Alüminyum Kompozit Paneller. 

Taşıyıcı Elemanlar ve Bağlantı Elemanları: Düşey taşıyıcı elemanları daldırma galvanize demir kutu profil. Düşey elemanların bina taşıyıcı sistemine 

bağlantı parçaları paslanmaz çelik olacaktır. 

Isı Yalıtımı: 150 kg/m3 yoğunlukta, 8 cm kalınlıkta %10 deformasyon da ortalama 5ton/m² yayılı yük taşır özellikte, A1 sınıfı yanmaz taşyünü plakalar 

kullanılacaktır. 5A-3 İşçilik 

İMALAT : Kompozit levhaların kesimleri hidrolik giyotin tezgahlarında yapılacaktır. İmalat resmine göre kesimi yapılan levhalar , üzerindeki folyosu 

çıkarılmadan tersinden, özel kompoze levha işleme (yatay ve dikey çalışabilen) makinasında işlenecektir. Kenarların kıvrılması için gerekli olan bu kesim 

işleminde levhanın 0.5mm kalınlığındaki iç alüminyumu ile iç dolgusundan, dış alüminyumunun üzerinde 0.2mm kalacak şekilde alınacaktır. Levhaları tava 

haline getirebilmek için kesilen levhalar hidrolik köşe alma presinde kıvrılacaktır. Katlanarak tava haline getirilen levhaların ek yerleri yan yüzlere getirilerek 

tersinden ek parçası ile perçinlenecek veya özel yapıştırıcılarla yapıştırılacaktır. 

MONTAJ: Isı yalıtım levhaları dübellerle monte edileceklerdir. Daldırma galvanize demir kutu profil taşıyıcı konstrüksiyon, levhaların proje ebatlarına 

uygun olarak A2 kalite paslanmaz çelik bağlantı elamanları ile monte edilecektir. Anahtar geçme sistemde tavalar gizli olarak en az iki noktadan taşıyıcı 

sisteme bağlanacaktır. Düşey ve yatayda 2-25mm arasında seçilen proje değerlerine göre fugalar uygulanacaktır. Daha sonra tamir v.b. nedenlerle 

aradan bir levhanın değişebilmesi için arka taşıyıcılardaki bağlantılarda tedbir alınacaktır. Ton farkları riski almamak için levha imalatlarında plaka 

arkalarındaki 
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Teknik Şartname 35 / 45: ok yönlerine dikkat edilecek, malzeme hep aynı yönde kullanılacaktır. Askı ve uygulama detaylarında sistemin 

rüzgâr43ywq3rtd5656tyttytfgghda ses yapmasını önleyici detay çözümlerine dikkat edilecektir. İşinin, nakliye, işçilik, zaiyat, işyerinde yatay ve düşey 

taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1m2.fiyatı.

356 Öİ-004 K/1 90 x 240 ALÜMİNYUM CAM BÖLME İÇERİSİNE  LAMİNAT PRES KAPI YAPILMASI Adet

Teknik Tarifi: 

Fabrika ortamında 45 derece kesilmiş 2 mm kalınlığında özel kesitli alüminyum profiller, köşelerinden gönyelenerek ve preslenerek iç ve dış kasa üniteleri 

olarak projede belirtilen ölçülerde hazırlanır. Alüminyum taşıyıcılara çelik klips vasıtası ile geçmeli olarak monte edilebilen alüminyum iç ve dış kapı kasa 

üniteleri, menteşe karşılığı yerleştirilmiş ve kilit deliği açılmış olarak şantiyeye getirilecektir. 

Kasa içinde çalışacak laminat kapı kanadının bitmiş kalınlığı 42 mm olacaktır. Ahşap serim kayıtları ile oluşturulacak olan konstrüksiyon içine kağıt petek iç 

dolgu yerleştirilecek bunun üzerine her iki yüzde 6 mm kalınlığında MDF üzeri 0,65 mm laminat kaplama yapılacaktır. Cumbalarda cilalı masif ahşap veya 

2 mm pvc kullanılacaktır. Kapı kanatlarında rozetli tip basmalı kapı kolu ve barelli kilit kullanılacaktır. Kapı kanadı, alüminyum kapı kasası içerisine en az 2 

adet çelik menteşe ile monte edilecektir. Menteşeler kasaya özel üç boyutlu ayar yapılabilen gömme menteşe karşılığı ile tespit edilecektir. Kapı açılış 

yönlerinin uç kısımlarına stoper koyulacak ve yere sabitlenecektir.

Tarif edilen uygulamanın yapılması için her türlü imalat (kanat, menteşe, kasa, kilit, kol, stoper, aksesuarlar vb.)işçilik, malzeme zayiatı, makine araç ve 

gereç giderleri, işyerinde ve dışındaki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ad fiyatı: 

ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre yapılan imalat üzerinden adet olarak hesaplanır.

357 Öİ-011 TUNDRA GRİ MERMER BASAMAK YAPILMASI (RIHT DAHİL) BASAMAK3cm RIHT2 cm m

Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun 

üzerine 3 cm kalınlığında TUNDRA GRİ MERMER levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) ile basamak ve 2 cm kalınlığında TUNDRA GRİ 

levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin 

yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 

metre fiyatı:  

ÖLÇÜ: 

Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. 

NOT: 

Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir

358 Öİ-012 TUNRA GRİ MERMER SÜPÜRGELİK YAPILMASI m

Teknik Tarifi: 

Süpürgelik yapılacak yüzeyin iyice temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 1.5 cm kal. 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine 400 kg 

çimento dozlu harç ile aralıkları 2 mm geçmemek üzere, 10 cm genişliğinde düzgün şekilde kesilmişTUNDRA GRİ MERMER süpürgelik plakların yerine 

konulması derzlerin özel macun ile kapatılması, duvara yerleştirilmiş kenet demirlerin mermer süpürgeliklere tespiti, yapımı sırasında kırılan çatlayan 

plakların değiştirilmesi, yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır.  

Ölçü : Kaplanan süpürgelik ölçülür (mt).

359 Öİ-015 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME İMALATI m²

Teknik Tarifi: 

Düzgün döşeme yüzeyi üzerine aşağıda belirtilen özelliklerde yapılacak yükseltilmiş döşeme sistemi projesinde belirtilen ve idarenin onaylanacağı 

hareketli yükü taşıyacak kapasitede olacaktır. Döşeme panelleri ile duvar birleşimlerinde, projesine göre alüminyum L profil içine uygun sertlikte sürekli 

kauçuk takoz yerleştirilecektir.

Panel: yüksek yoğunluklu yonga levhadan (yüksek yoğunluklu yonga levhadan) mamul, yüzeyi minimum 2 mm PVC kaplı, kenar ve alt yüzeyi uygun 

nitelikte kaplamalı, minimum 30 mm kalınlıkta, 600x600 mm ölçülerinde kaldırılabilir ve değiştirilebilir olacaktır. Panellerin (üst yüzey kaplamasından 

bağımsız olarak) yangına dayanım performansı, olacaktır.

Altyapı: altyapı sistemi, projesinde belirtilen yükseklikte, her ayağın yüksekliği kendi içinde ayarlanabilir, kuşaklı ve galvanize çelik olacaktır.

Aksesuar: elektrik, telefon, bilgisayar kablo çıkış kapak ve kutuları, vantuz, süpürgelik, rampa ve basamak kaydırmaz bantları, alüminyum profiller, 

havalandırma diyaframları ve yangın bölücüleri, çelik hava dağıtım panelleri v.b. her türlü aksesuar döşeme sistemi için uygun ve uyumlu tasarlanmış ve 

üretilmiş olacaktır.

Kullanılacak malzemenin (uygulama ve kontrolde Yüklenici ve İdare tarafından baz alınacak olan) ürün tanımı ve teknik bilgileri, sistem bilgileri (birlikte 

kullanılacağı malzemeler ile uyumu), uygulama koşulları ve limitleri, sağlık ve güvenlik bilgileri, üretici firma tarafından tariflenmiş, belgelendirilmiş, TS veya 

ilgili ülkenin standartlarını haiz olacak; malzeme, uygunluğu İdarece onaylandıktan sonra uygulanacaktır

Yukarıdaki teknik özelliklere uygun olarak yükseltilmiş döşeme yapılması için her türlü araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m2 

fiyatıdır. 

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden bütün alanlar ölçülür.

360 Öİ-016 20 mm. KALINLIKTA 60x120 veye 120x120 cm. EBATLARINDA MERMER GÖRÜNÜMLÜ HER RENK VE DESENDE SERAMİK KAPLAMA m²

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, 60 x 120 cm yada 120 x 120 cm. anma ebatlarında, 20 mm. kalınlığında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, mermer 

görünümlü seramik plakaların, mastar ve tesviyesine 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:  

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.
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361 Öİ-017 ÇELİK ÇATI ÜZERİNE 0,60 mm KENETLİ ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI m²

Teknik Tarifi: 

METAL KENET SİSTEM ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOYALI SAÇ KENET ÇATI SİSTEMİ Bgs rulodan formlandırılarak uygulama yerine göre istenilen uzunlukta imal edilen , gizli klipslerle çatı alt yapısına 

tutturulan ve kenarları makine ile kenetlenerek montajı yapılan ,su geçirimsiz , darbelere dayanıklı bakım , gerektirmeyen , uzun ömürlü ve.geri dönüşümlü 

çatı/cephe malzemesidir.  

TEKNİK ŞARTNAME 

Alt Kaplama : OSB III   11 mm Ahşap Levha 

Buhar bariyeri : Trioteks RFX 200 veya muadili

Tali Aşık : 1,20 mm Galvaniz –Z- profili 80 mm 

Isı İzalasyonu : 40 + 40 80 mm Taşyünü 50 dns / m3 

Üst Kaplama : OSB  III   15 mm Ahşap Levha 

Buhar dengeleyici : Trioteks T 135 veya muadili  

Rulo Genişliği : 600mm 

Tava Genişliği : 520 mm 

Sac Kalınlığı : 0,60mm ( Erdemir, Borçelik, Tezcan,MMK ) 

Montaj : Kayar ve Sabit klipsler ile montaj sonrası 90°kenetlenmesi 

Renk : Ral 7016  Antrasit 

Aksesuar : Yaka profili, mahya, baca dibi, harpuşta  vb yerlerde kullanılacak aksesuarlar m² olarak hesaplancaktır. 

Metal Kenet kaplama ( İzolasyonsuz ):  Ahşap levha üzerine  metal  kaplama altı örtüsü yapılacak teras  alın kaplama m² olarak hesaplanacaktır. 

362 Öİ-018 POLİKARBON ŞEFFAF IŞIKLIK YAPILMASI m²

Teknik Tarifi: 

50cm genişliğinde 40mm kalınlığında 4 cidarlı 500/40 polikarbonat esaslı levha. 

Özellikleri :

Isı genleşme katsayısı 6,7 x 10 5 mm/m C, K değeri 0.82 W/m2  K, +130 ve – 40 dereceler arasında çalışmaya uygun ışık geçirgenliği %40 olan, 40 mm 

opal polikarbonat levhalar kullanılarak  yatay veya düşey  teşkil edilerek yerine monte edilmesi işidir. 

Uygulama :

Polikarbonat bağlantılarında çelik klipsler  sayesinde aşık profil üzerine polikarbonat  boyunca kilitlenecektir. Levhaların kesim yerlerindeki açık kısımlar 

ağız bantı kullanılarak  kapatılacaktır. Bitişlerde özel alüminyum “ U “ profilleri  ve ışıklık çevresine su girmesini engellemek amaçlı BGS Galvaniz  boyalı 

sac aksesuar kullanılacaktır.

363 Öİ-020 ALÜMİNYUM CAM BÖLME YAPILMASI (MODÜLER) m²

Teknik Tarifi: 

İstenildiğinde hiçbir deformasyona uğramadan sökülüp geri takılabilme imkanı sağlayan, alüminyum ekstrüde profiller ile oluşturulan taşıyıcı sisteme, özel 

tasarlanmış çelik klipsler vasıtası ile monte edilebilen camlı modüller bölme duvar sistemidir. Sistemi oluşturan her bir modülü gerektiğinde diğer 

modüllere müdahale etmeden olduğu yerden sökebilme imkanını sağlayan bir montaj detayına sahip olmalıdır.

Tüm modüller proje detaylarına göre üst üste ve yan yana monte edilebilecektir. İstenildiği takdirde hiç dolu modül kullanılmadan montaj yapılabilmesine 

uygun olacaktır. Yatayda ve düşeyde, tüm modüller arasında 7 mm genişliğinde fuga kalacaktır. Fuga içine montajın tamamlanmasından sonra siyah 

renkli pvc fitil monte edilir.  Duvar kalınlığı 100 mm ‘dir. Sistem ağırlığı 40-60 kg/m2 ‘dir. Alüminyum profillerin yüzeyi isteğe bağlı olarak natürel mat 

eloksallı, veya istenilen RAL renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır. Sistemi oluşturan taşıyıcı özellikteki alüminyum profiller ve kapı kasa profilleri 2 

mm, yük taşımayan, dekoratif amaçlı alüminyum profiller ise 1.2-1.5 mm et kalınlığında olacaktır.

Fabrika ortamında proje ölçülerine göre, çift sıra 6 mm kalınlığında şeffaf cam kullanılarak ve camların iç yüzünde toz, leke vb. kusurlar kalmayacak 

şekilde hazırlanan monoblok camlı modüller, taşıyıcı sistemin içine yerleştirilir ve duvarın iki yüzünden taşıyıcı profillere çelik klipsler vasıtası ile ayrı ayrı 

geçmeli olarak dış çerçeveler vasıtası ile monte edilecektir. Tarif edilen uygulamanın yapılması için, her türlü imalat, işçilik, malzeme zayiatı, makine araç 

ve gereç giderleri, işyerinde ve dışındaki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 

ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre yapılan imalat üzerinden m² olarak hesaplanır.

364 Öİ-021 ALÜMİNYUM CEPHEDE AÇILIR KANAT KAPI YAPILMASI (90x240)(GİZLİ KANAT) Adet

Teknik Tarifi: 

Yalıtımlı kapaklı cephe olarak uygulanabilen yüksek teknik değerlere sahip bir cephe kaplama sistemi olacaktır. Düşey profil derinliği 57,5 mm ile 156,5 

mm arası, yatay profil derinliği: 24 mm ile 156,5 mm arası, profil et kalınlığı 2 mm olacaktır. Isı Yalıtım Bariyeri: (yapılacak giydirme cephede hangisi 

uygunsa kaset profili ısı yalıtım bariyerli) 8 mm / 10 mm / 12 mm (Polyamid), EPDM fitil kullanılacaktır.  

Tüm malzeme ve imalatların statik tahkik ve mukavemet hesaplamaları yüklenici tarafından yapılacak ve hesaplarda TS 498 ve DIN 1055 dikkate alınarak 

imalata geçilecektir. Aksi bir durumda idarece sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Giydirme cephelerde dış, 6 mm dc (renk mevcut binalardaki camlara uygun olacak ve idarenin onayı alınacaktır.), temperli, ara boşluk 12 mm, ve iç 6 mm 

düz cam kombinasyonlu ısı camların, katlara taşınıp istiflenmesinden sonra, alüminyum cephe taşıyıcı profillerinin montajını müteakip her aksta 2 adet 

akstan 80-100 mm açıklıkta havalandırmayı sağlayan özel alüminyum takozları ve üstünde dengeleyici PVC ayar takozları konarak takılacaktır.

Kanat taşıyıcı sistemi olan dışa açılır şeklinde makas sistemi CE (Avrupa standardı) belgeli ve yükü kaldırabilecek en uygun ebatta olacaktır. Ayrıca 

limitleme sistemi olacaktır. Kanat kolları kıvrık kol çift maçalı tijli sistem olacaktır.

(Profillerin rengi mevcut binalardaki profillerin rengine ugun olacak olup idarenin onayı alınacaktır.)

Yukarıda detayları belirtilen alimünyum cephede açılır kanat yapılması için her türlü madeni aksam malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, 

yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı:

365 Öİ-022 ALÜMİNYUM CEPHEDE AÇILIR KANAT PENCERE YAPILMASI (100x140) Adet

Teknik Tarifi: 

Yalıtımlı kapaklı cephe olarak uygulanabilen yüksek teknik değerlere sahip bir cephe kaplama sistemi olacaktır. Düşey profil derinliği 57,5 mm ile 156,5 

mm arası, yatay profil derinliği: 24 mm ile 156,5 mm arası, profil et kalınlığı 2 mm olacaktır. Isı Yalıtım Bariyeri: (yapılacak giydirme cephede hangisi 

uygunsa kaset profili ısı yalıtım bariyerli) 8 mm / 10 mm / 12 mm (Polyamid), EPDM fitil kullanılacaktır.  

Tüm malzeme ve imalatların statik tahkik ve mukavemet hesaplamaları yüklenici tarafından yapılacak ve hesaplarda TS 498 ve DIN 1055 dikkate alınarak 

imalata geçilecektir. Aksi bir durumda idarece sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Giydirme cephelerde dış, 6 mm dc (renk mevcut binalardaki camlara uygun olacak ve idarenin onayı alınacaktır.), temperli, ara boşluk 12 mm, ve iç 6 mm 

düz cam kombinasyonlu ısı camların, katlara taşınıp istiflenmesinden sonra, alüminyum cephe taşıyıcı profillerinin montajını müteakip her aksta 2 adet 

akstan 80-100 mm açıklıkta havalandırmayı sağlayan özel alüminyum takozları ve üstünde dengeleyici PVC ayar takozları konarak takılacaktır.

Kanat taşıyıcı sistemi olan dışa açılır şeklinde makas sistemi CE (Avrupa standardı) belgeli ve yükü kaldırabilecek en uygun ebatta olacaktır. Ayrıca 

limitleme sistemi olacaktır. Kanat kolları kıvrık kol çift maçalı tijli sistem olacaktır.

(Profillerin rengi mevcut binalardaki profillerin rengine ugun olacak olup idarenin onayı alınacaktır.)

Yukarıda detayları belirtilen alimünyum cephede açılır kanat yapılması için her türlü madeni aksam malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, 

yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı:
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366 Öİ-023 SEKSİYONEL KAPI YAPILMASI Adet

Teknik Tarifi: 
1.	Pencereli Seksiyonlar;

 a. Pencereli seksiyonlar özel alüminyum profiller içerisine monte edilmiş ışık geçirgen levhalardan oluşmalıdır. 

 b. Çerçeveyi oluşturan alüminyum profiller, ISO 9001 kalite belgesine sahip bir firma üretimi olmalıdır

 c. Seksiyonlar 61 cm. yüksekliğinde olmalıdır.

 d. Alüminyum profiller 100x40, 50x40, 55x40, 147x40 mm ölçüsünde 1.5 mm kalınlığındadır.

 e. Alüminyum profiller standart olarak doğal eloksallı görünümde olmalıdır. 

 f. Işık geçirgen levhalar tek cam veya ısı cam (3+14+3 mm) yapısında düz cam veya buzlu cam veya akrilik malzemeden oluşmalıdır. Isıcamlarda basınç 

dengeleme delikleri olmalıdır. 

2.	Penceresiz Seksiyonlar; 

a. Penceresiz seksiyonlar isteğe bağlı olarak pencereli seksiyonlar yerine alt seksiyonda veya diğer seksiyonlarda kullanılabilmelidir. 

b. Penceresiz seksiyonlar, dış yüzeyi çelik sac kaplı, poliüretan dolgulu panellerden oluşmalıdır. 

c. Penceresiz seksiyonlar, ISO 9001 kalite belgesine sahip firma üretimi olmalıdır. 

d. Penceresiz seksiyonları oluşturan paneller 50 veya 61 cm. yüksekliğinde olmalıdır. 

e. Penceresiz seksiyonları oluşturan paneller 40 mm. kalınlığında (0.5 mm. Galvanize çelik + poliüretan + 0.5 mm. Galvanize çelik) olmalıdır. 

f. Kapı panellerinin ortam ısısını muhafaza eden, dış yüzey çelik levhalar arasına yüksek basınçta enjekte edilen özel poliüretan dolgusu olmalıdır. 

g. Panellerin özel poliüretan dolgusunun küflenmeye, böcek ve bakterilere karşı koruma özelliği olmalıdır. 

h. Panellerin ısı iletim katsayısı 0.51 W/m²•K olmalıdır. 

i. Panel dolgu malzemesi olan poliüretan köpük 35-40 kg/m3 yoğunlukta olmalıdır.

j. Panel dış yüzey çelik sacları galvaniz kaplı, panelin her iki tarafı astar ve son kat enamel boyalı ve her türlü dış hava koşullarına dayanıklı olmalıdır. 

k. Penceresiz seksiyonları oluşturan paneller, düz panel üzerine gofrajlı grenli desen olmalıdır. 

l. Penceresiz seksiyonları oluşturan panellerin boyut stabilizasyonu -30 C° ile + 100 C° arasında olmalıdır. 

m. Genişliği 500 mm olan panellerin ağırlığı 10.66 kg/m² olmalıdır. 

n. Genişliği 610 mm olan panellerin ağırlığı 10.11 kg/m² olmalıdır. 

o. Penceresiz seksiyonları oluşturan panellerde menteşe ve aksamların bağlantısı için, iç yüzeyde panelin altında ve üstünde boydan boya 4 cm. 

yüksekliğinde güçlendirme plakaları olmalıdır. 

p. Penceresiz seksiyonları oluşturan paneller standart olarak RAL 9002 ve benzeri olmalı, opsiyonel olarak RAL kataloğundaki opak renklere 

boyanabilmelidir. 

3. Donanım; 

a. Kapı genişliği 4 mt. üzerinde ise, panel birleşimlerinde çarpmalara ve rüzgar yüklerine karşı mukavemet arttırma amaçlı panel destek profilleri, kapı 

genişliği 5 mt. Üzerinde ise çift yan menteşeler ve uzun milli tekerler olmalıdır. 

b. Kapı boyutlarına bağlı olarak, donanım parçaları ( kullanılacak yay tipi, boyu, halat tipi ve boyu, tambur tipi..) kapı üreticisi tarafından belirlenmelidir. 

c. Kapı ağırlığını dengeleyici torsiyon yayları sayesinde TS EN 12604’e uygun olarak, kullanıcı kapıyı zorlanmadan açıp kapatabilmelidir. 

d. Kapının ağırlığını dengeleyici torsiyon yayları, DIN17223’e uygun olmalı, galvanizli veya siyah olmalı, 20 000 çevrim standart ömürlü, istenildiği takdirde 

367 Öİ-024 ALÜMİNYUM KAPI KASALI LAMİNAT KAPI YAPILMASI m²

Teknik Tarifi: 

ALÜMİNYUM KASALI , LAMİNAT 

Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı 

arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki 

yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey 

taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam 

bedeli hariç) 1 m² fiyatı:  

ÖLÇÜ:  

1 Projesinde belirtilen şekilde alüminyum kasalı laminat kanatlı kapı imal edilecektir. 2- Kapılar tüm madeni aksam idare tarafından onaylanmış ve kapı 

üzerine monteli şekilde teslim edilecektir. 3- Kapı pervazları, kanat ve kasaların, rengi idarece belirlenecektir. 4- Laminant kapı kanatlarında idarenin isteğine 

göre doku yatay veya dikey kullanılabilir 5- Ayrıca laminant kapı kanatları geçmeli sistem alüminyum malzeme ile çerçeve içine alınacaktır. 6- Kapı altlarında 

alüminyum tekmelik 15 cm olacaktır. İmalat ölçüleri yerinden alınarak imalat projesi idarenin onayına sunulacaktır. 7- Kapılar, her bir kanat en az 3 adet A10 

pozuna uygun menteşeler ile tespit edilecektir. A05 pozuna uygun silindirik gömme tip kapı kilidi, rozetli kapı kolları paslanmaz çelik (AISI 304-dolu 

gövde), satine ve stoper aksesuarları olacaktır. 8- Stoperler döşeme üzerine monte edilecektir.  9- Kapılar rahat açılıp kapanır ve kilitlenebilir olacaktır.  10- 

Aksesuarlar kapı kanatlarının ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette olacaktır. 11- Kapılar tüm madeni aksam idare tarafından onaylanmış ve kapı 

üzerine monteli şekilde teslim edilecektir. 12- Alüminyum kasa profilleri ısı yalıtımsız olarak yapılacak ve en az 1,5 mm kalınlığında olacaktır. 13- Kapının 

her iki tarafında da aynı çıta, köşe takozu, adaptör profilleri, sızdırmaz contaları aksesuarları kullanılabilir olacaktır. 14- İmalat ölçüleri yerinden alınacaktır.

368 Öİ-025 FOTOSELLİ KAPI YAPILMASI Adet

Teknik Tarifi: 
2.1.	Tanımlar ve Kısaltmalar:

2.1.1. °C		: Derece santigrat,

2.1.2. cm/sn		: Santimetre bölü saniye,

2.1.3. cm/sn 		: Santimetre bölü saniye kare,

2.1.4. g/cm		: Gram bölü santimetre küp,

2.1.5. kg		                : Kilogram,

2.1.6. mm		: Milimetre,

2.1.7. N		                : Newton (Güç birimi),

2.1.8. sn		                : Saniye,

2.1.9. V		                : Volt,

2.1.10. W		: Watt,

2.1.11. dB		: Desibel,

2.1.12. Yüklenici		: İş bu şartname kapsamındaki her türlü malzeme, montaj,işçilik..vb. işlerin   hizmetini verecek firma,

2.1.13. İdare	                :uosb bölge müdürlüğü

2.2. Kullanım şartları	: Muhtelif imalat işlerinde kullanılacaktır.

2.3. Satın alınacak otomatik kapıların yerleri ve miktarları aşağıdaki alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Teklif vermeden önce adaylar iş bu şartname 

kapsamındaki işleri yerinde görerek teklif vereceklerdir. 

2.4. Otomatik kapıların genel özellikleri aşağıdaki alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

2.4.2. Otomatik yana kayar kapı, ters istikamette kayan 2 (iki) adet hareketli kanatın duvar veya sabit kanatın üzerinde motor yardımıyla kaymasından 

oluşur. Hareketi sağlayan operatör mikroprosesörlüdür.

2.4.3. Otomatik kapı hareketli ve sabit kanat profilleri en az 2 (iki) mm et kalınlığındaki alüminyum profil çerçeve içerisinde lamine camlı olarak imal 

edilecektir. Kullanılacak camların özelliği (opak, füme, düz..vb.) İdare tarafından seçilecektir. 

2.4.4. Hareketli kanatları oluşturan profil sisteminde otomatik kapı çerçevesi çevresinde (sızdırmazlığı sağlamak için) fitil ve hareketli kapıların altı fırçalı 

olacaktır.

2.4.5. Tüm hareketli ve sabit kanatlarda İdare isteği doğrultusunda Ek’te verilen çizimlerde belirtildiği üzere 8 (sekiz) mm kalığında çift katlı (4+4) lamine 

emniyet camı takılacaktır.

2.4.6. Camlar doğramaya özel EPDM fitiller ile sızdırmazlığı temin edilerek monte edilmelidir.

2.4.7. Profiller üretici firmanın orijinal patentli profil setlerinden olacaktır.

2.4.8. Otomatik kapıların arızalanması halinde kapının manuel açılıp kapanmasını sağlayan tertibat kapı iç kısım yüzeyine monte edilmiş olacaktır.

2.4.9. Otomatik kapıların hareketleri, kapının üst kısmına yerleştirilecek ve hareketli kanatların üzerine monte edildiği elektromekanik mekanizmalar ile 

sağlanacaktır.

2.4.10. Otomatik kapıların görünürdeki tüm metal yüzeyleri idarenin belirleyeceği renkte, elektrostatik toz boya veya eloksallı olarak yapılacaktır.

2.4.11. Herhangi bir çarpma esnasında hareketli kanatların raydan çıkmasını önleyecek düzeneğe sahip olmalıdır. Otomatik kapıların kanatlarını taşıyan 

369 Öİ-026 ALÜMİNYUM HARPUŞTA YAPILMASI m
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Teknik Tarifi: 

Bu şartnamedeki işler alüminyum kompozit levha, bütün ilgili elemanları, aksesuarlar ile komple imal ve montajını kapsamaktadır. Ancak yüklenici öncelikle 

hazırlatacağı numuneyi ve detaylarını idare onayına sunacaktır ve aşağıda tanımlanan teknik özellikler bu eleman içinde geçerlidir. İmalat projeleri ve 

kullanılacak malzeme ve aksesuarlar İdarenin onayına sunulacaktır. İmalat projeleri ve kullanılacak malzeme ve aksesuarlar onaylanmadan hiçbir malzeme 

şantiyeye sevk edilmeyecektir. Projeler levha konstrüksiyonunu, kalınlığını, boyutlarını, birleştirme metodunu, burada sözü edilen montaj aksamları ve 

diğer bütün bilgileri içerecektir. Hasarlı ve tahrip olmuş kompozit levhalar Müteahhit tarafından İşverene bir masraf çıkarmaksızın değiştirilecektir. 

 5A-2 Malzemeler (KOMPOZİT MALZEME YANMAZLIK SINIFI A2 DİR) 

Alüminyum Kompozit Levha: Her biri 0.5 mm kalınlığında iki alüminyum levha arasına lamine edilmiş özel alev almaz mineral katmandan oluşan toplam 

4mm kalınlığında, ısısal genleşmesi 1.2mm/m/50°C, gerilme mukavemeti 5.0 kg/mm², esneme mukavemeti 4.5 kg/mm², uzaması %5, Sapma ısısı 116²C, 

Ses iletkenlik kaybı 26STC olan ve üzeri lümiflon Boya tekniğiyle boyanmış Alüminyum Kompozit Paneller.

Taşıyıcı Elemanlar ve Bağlantı Elemanları: Düşey taşıyıcı elemanları daldırma galvanize demir kutu profil. Düşey elemanların bina taşıyıcı sistemine 

bağlantı parçaları paslanmaz çelik olacaktır.

Isı Yalıtımı: 150 kg/m3 yoğunlukta, 8 cm kalınlıkta %10 deformasyon da ortalama 5ton/m² yayılı yük taşır özellikte, A1 sınıfı yanmaz taşyünü plakalar 

kullanılacaktır. 5A-3 İşçilik 

İMALAT : Kompozit levhaların kesimleri hidrolik giyotin tezgahlarında yapılacaktır. İmalat resmine göre kesimi yapılan levhalar , üzerindeki folyosu 

çıkarılmadan tersinden, özel kompoze levha işleme (yatay ve dikey çalışabilen) makinasında işlenecektir. Kenarların kıvrılması için gerekli olan bu kesim 

işleminde levhanın 0.5mm kalınlığındaki iç alüminyumu ile iç dolgusundan, dış alüminyumunun üzerinde 0.2mm kalacak şekilde alınacaktır. Levhaları tava 

haline getirebilmek için kesilen levhalar hidrolik köşe alma presinde kıvrılacaktır. Katlanarak tava haline getirilen levhaların ek yerleri yan yüzlere getirilerek 

tersinden ek parçası ile perçinlenecek veya özel yapıştırıcılarla yapıştırılacaktır. 

MONTAJ: Isı yalıtım levhaları dübellerle monte edileceklerdir. Daldırma galvanize demir kutu profil taşıyıcı konstrüksiyon, levhaların proje ebatlarına 

uygun olarak A2 kalite paslanmaz çelik bağlantı elamanları ile monte edilecektir. Anahtar geçme sistemde tavalar gizli olarak en az iki noktadan taşıyıcı 

sisteme bağlanacaktır. Düşey ve yatayda 2-25mm arasında seçilen proje değerlerine göre fugalar uygulanacaktır. Daha sonra tamir v.b. nedenlerle 

aradan bir levhanın değişebilmesi için arka taşıyıcılardaki bağlantılarda tedbir alınacaktır. Ton farkları riski almamak için levha imalatlarında plaka 

arkalarındaki 10 / 11 Teknik Şartname 35 / 45: ok yönlerine dikkat edilecek, malzeme hep aynı yönde kullanılacaktır. Askı ve uygulama detaylarında 

sistemin rüzgâr43ywq3rtd5656tyttytfgghda ses yapmasını önleyici detay çözümlerine dikkat edilecektir. İşinin, nakliye, işçilik, zaiyat, işyerinde yatay ve 

düşey taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1m.fiyatı.

370 Öİ-027 YAPI İŞİNİN KONTROL İŞLEMLERİ Adet

Teknik Tarifi: İDARECE ONAYLANMIŞ PROJELER ÜZERİNDEN OLMAK KAYDI İLE yapılacak olan inşaat,

YAPININ İNŞA EDİLECEĞİ İL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN LİSANS ALMIŞ YAPI DENETİM FİRMALARINCA KONTROL 

ettirilecektir. Yapılacak olan kontroller sırasında oluşacak her türlü test ve numune işleri ile ilgili masraflar yükleniciye aittir. işin geçici kabul alması veya 

kesin kabul alması yüklenici adına kontrol sorumluluğunu kaldırmaz. anlaşılan kontrol yapı denetim firmasının sorumluluğu idareye karşıdır.

371 P-066 PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI m

Teknik Tarifi: 

Projesine göre 90 cm. yüksekliğinde sahanlık ve merdiven yanlarına Ø6 cm.#lik paslanmaz çelik boru küpeştesi, 40x40x2 mm. ebadında paslanmaz çelik 

kutu profil dikmeli, yatayda Ø 30 mm. paslanmaz çelik borulu, dikmelerin zemine birleştiği noktalarda paslanmaz çelik rozetli, 304 kalite paslanmaz çelik 

merdiven korkuluğu yapılması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır. 

372 P-083 PASLANMAZ ÇELİK KÜPEŞTE YAPILMASI m

Teknik Tarifi: 

Projesine göre, küpeştesi Ø 6 cm#lik, küpeşte bağlantı elemanı Ø 3 cm#lik, polisajlı parlak paslanmaz çelikten imal edilen, duvar birleşim yeri rozetli, 304 

kalite paslanmaz çelik merdiven küpeştesinin (duvara monte küpeşte) yapılması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat 

ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır. 

373 SORTİ-UPS Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal UPS priz sortisi Adet

374 Y.15.001/1A [15.120.1001] Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) m³

Teknik Tarifi: Yumuşak ve sert toprak 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, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için 

yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:  ÖLÇÜ:  Kazının hacmi kazı 

projesi üzerinden hesaplanır. NOT:  1)Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı 

ödenmez.

375 Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) m³

Teknik Tarifi: 

Yumuşak ve sert toprak 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 kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: 

 ÖLÇÜ:  Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT:  1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma 

bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.

376 Y.15.006/2B [15.120.1102] Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) m³

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 kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: 

 ÖLÇÜ:  Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT:  1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma 

bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.

377 Y.15.140/03 [15.125.1003] Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³

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 kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:  ÖLÇÜ: Projesindeki ölçülere 

göre hacmi hesaplanır.

378 Y.15.140/06 [15.125.1006] Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması m³

Teknik Tarifi: Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için çakılın temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka 

serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m³ fiyatı: 

 ÖLÇÜ: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

379 Y.15.140/08 [15.125.1008] 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³

Teknik Tarifi: 32mm'ye kadar kırmataş 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 kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:  ÖLÇÜ: 

Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
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380 Y.16.050/13
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 

(beton nakli dahil)
m³

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 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 kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 

m³fiyatı:  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. İbraz 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) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca 

ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

381 Y.16.050/16
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 

(beton nakli dahil)
m³

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 30/37 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 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 kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 30/37 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 

m³fiyatı:  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. İbraz 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) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca 

ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

382
Y.18.110/20C06 

[15.230.1006]

19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ 

hariç)
m²

Teknik Tarifi: Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 

taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Projesindeki 

boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

383 Y.18.460/23 [15.205.1003] Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi m

Teknik Tarifi: 

Ø 160 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, 

işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, mütehait genel gideleri ve karı dahil 1 m fiyatı:  ÖLÇÜ:  Projesi 

üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır. NOT:  Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak 

malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.

384 Y.18.461/042 [15.245.1002] 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi m²

Teknik Tarifi: İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 250 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en 

az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, 

gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre keçe serilen 

bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif 

uygulanmaz

385
Y.18.461/057B 

[15.260.1012]
2 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması m²

Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (Düz tip yada sinyal tabakalı) 

jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 

 ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi 

pozundan ödenmelidir.

386 Y.18.462/021 [15.200.1001]
Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi 

(150?basınç dayanımı<200 KN/m2)
m²

Teknik Tarifi: 

Bodrum perdelerinde detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı ve üzerine izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine, HDPE esaslı drenaj ve 

koruma levhasının kabarcıklı tarafından ısı yalıtım malzemesi yüzeyine ek yerleri minimum 10 cm binecek şekilde mevcutta yer alan pimler vasıtası ile 

sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel 

giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ:  Projesi üzerinden levha döşenen alan m² olarak hesaplanır. NOT:  1- Yatay uygulamada bu poz kullanılmaz 2- 

Drenaj levhasının bitiş noktasında(en üst kotu) baskı çıtası uygulanması halinde bedeli kendi pozundan ödenir

387 Y.19.055/046 [15.335.1206]
8 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar  (EPS - 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı 

yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
m²

Teknik Tarifi: 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 8 cm kalınlıkta, karbon siyahı - grafit esaslı 

expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı 

yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 

10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

NOT:1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.

3) Dış cephe ısı yalıtım sistemleri TS EN 13499 sistem standardında veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun olmalıdır.
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388 Y.19.057/002 [15.335.1502]
4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras 

çatılarda vb.) ısı yalıtımı yapılması
m²

Teknik Tarifi: 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 4 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk 

kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit 

genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Extrüde polistren köpüğün 

kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı döşemelerin veya ters teras çatıların yalıtımında; a) Isı yalıtım levhalarının kenar 

profili binili (lambalı) olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda en az >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C 

ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır.

389 Y.19.085/021 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması m²

Teknik Tarifi: 

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan 

arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra, birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik 

yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması, ürün 

teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin inceltilmeden, 

birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, 

iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 

m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

390
Y.19.090/001C 

[15.190.1003]
Kuvars-Korund agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) m²

Teknik Tarifi: 

Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m² sarfiyatla, homojen 

dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 1,5 

kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah 

makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra,akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 

0,200 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve 

düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ:  Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır. NOT:  Yüzey 

sertleştirci uygulamalarında birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 

1/3' ü uygulanmalıdır.

391
Y.19.090/001D 

[15.190.1004]
Korund agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) m²

Teknik Tarifi: 

Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak 

şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m² sarfiyatla, 

homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen 

parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra,akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m² sarfiyat ile 

fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile 

müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ:  Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır. NOT:  Yüzey sertleştirci uygulamalarında 

birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 1/3' ü uygulanmalıdır.

392 Y.19.090/002 [15.190.1005] 4mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastigi ile doldurulması m

Teknik Tarifi: 

Derz kesme makinesi ile 4 mm genişlikte, 40 mm derinlikte derzin kesilmesi, derz yerinin hava kompresörü vb. yardımı ile toz, kir, çapak vb. kalıntılardan 

arındırılması ve derzin içine Ø6 mm çaplı polietilen fitilin sıkıca yerleştirilmesinden sonra üzerine UV dayanımlı poliüretan esaslı mastik ile doldurulması 

her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m fiyatı:  ÖLÇÜ: 

 Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır. NOT:  1-Derz kesim işlemi beton dökümünden sonra en geç 1-3 gün içerisinde yapılacaktır. 2-Derz 

derinliği beton kalınlığının 1/3 ile 1/4 'ü arasında olmalıdır. 3-Derz kesim sonrası temizlik ve doldurma işlerine en erken beton dökümünden 28 gün sonra 

başlanılmalıdır. 4-Derz genişliğinden %30 daha fazla çaplı derz dolgu fitili seçilir.

393 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması m²

Teknik Tarifi: 

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı 

yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile 

işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ:  Kalıp gören yüzler projesinden veya 

yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik 

boşluğu çıkarılmaz. NOT:  1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

394 Y.23.011 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) Ton

Teknik Tarifi: 

4,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte 

edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü 

malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 ton hasır çeliğin fiyatı:

ÖLÇÜ:

1) Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.

2) Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.

3) Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.

______________________________________________________

          ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU

          ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek yön)

 Çap  Kg/m.  50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

______________________________________________________

 4.0   0.099   1.97   1.32   0.99   0.66   0.49   0.39   0.33   

 5.0   0.154   3.08   2.06   1.54   1.03   0.77   0.62   0.51

 5.5   0.187   3.73   2.49   1.87   1.24   0.93   0.75   0.62

 6.0   0.222   4.44   2.96   2.22   1.48   1.11   0.89   0.74

 6.5   0.260   5.21   3.47   2.60   1.74   1.30   1.04   0.87

 7.0   0.302   6.04   4.03   3.02   2.01   1.51   1.21   1.01

 7.5   0.347   6.94   4.62   3.47   2.31   1.73   1.39   1.16

 8.0   0.395   7.89   5.26   3.95   2.63   1.97   1.58   1.32

 8.5   0.445   8.91   5.94   4.45   2.97   2.23   1.78   1.48

 9.0   0.499   9.99   6.66   4.99   3.33   2.50   2.00   1.66

 9.5   0.556  11.13   7.42   5.56   3.71   2.78   2.23   1.85

10.0   0.617  12.33   8.22   6.17   4.11   3.08   2.47   2.06

10.5   0.680  13.59   9.06   6.80   4.53   3.40   2.72   2.27

11.0   0.746  14.92   9.95   7.46   4.97   3.73   2.98   2.49

11.5   0.815  16.31  10.87   8.15   5.44   4.08   3.26   2.72

12.0   0.888  17.76  11.84   8.88   5.92   4.44   3.55   2.96   

395 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması Ton

Teknik Tarifi: 

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her 

türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 

2) Çelik  çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca 

ödeme yapılmaz.

Çap (Ø) Birim Ağırlığı

mm  Kg/m

8     0,395

10     0,617

12     0,888

396 Y.23.015 [15.160.1004] Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması Ton
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Teknik Tarifi: 

Nervürlü beton çelik çubuğunun  detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her 

türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 

2) Çelik  çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca 

ödeme yapılmaz.

Çap (Ø) Birim Ağırlığı

mm Kg/m

14    1,208

16    1,578

18    1,998

20    2,466

22    2,984

24    3,551

26    4,168

28    4,834

397 Y.23.101 [15.165.1003]
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, 

başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)
Ton

Teknik Tarifi: 

Her çeşit profil, çelik çubuk, çelik, saçlarla projesine göre her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat yapılması, parçaların perçin, bulon ve kaynakla 

eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya 

kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı:  ÖLÇÜ: 

 1)Ölçmede tartı esastır, kullanılan profil demiri perçin, cıvata,ek levhaları ve benzeri tespit elemanları birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır ve 

ataşmana geçirilir. 2)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki 

ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık 

dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan 

imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

398 Y.23.176 [15.550.1202] Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kg

Teknik Tarifi: 

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, 

fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, 

işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:  ÖLÇÜ:  İmalât ve varsa 

tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT:  Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin 

ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da 

ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul 

edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

399 Y.23.220 [15.550.1203] Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması kg

Teknik Tarifi: 

Projesine göre her çapta boru ile pencere ve bahçe duvarı parmaklıkları ve benzeri işler yapılması, parçaların kaynak ile eklenmesi yerine tespiti için her 

türlü malzeme ve zayiat, atelye giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli 

hariç) 1 kg fiyatı:  ÖLÇÜ:  İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT:  Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde 

proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; 

cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az 

olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

400 Y.23.244/E Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kg

Teknik Tarifi: 

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık 

toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, 

kayıt, kanat profilleri) elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı 

kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava 

sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü 

malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı:  ÖLÇÜ:  1)Alüminyum imal edilen 

aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas 

makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli 

ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit 

kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir. 2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını 

tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın 

az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT:  1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli 

mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, 

köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı 

yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç 

odacıklı olacaktır.

401 Y.23.244/L [15.460.1010] Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kg

Teknik Tarifi: 

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık 

toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, 

kayıt, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı 

kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava 

sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.)ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü 

malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı:  ÖLÇÜ:  1)Alüminyum imal edilen 

aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas 

makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli 

ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit 

kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir. 2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını 

tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın 

az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT:  1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli 

mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, 

köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı 

yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç 

odacıklı olacaktır.

402 Y.24.065 [15.315.1101] 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) m

Teknik Tarifi: 

0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinası ile işlenip montaja hazır hale getirilmesi, olukların monte edilecekleri 

alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, olukların eğiminin ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 

20 cm genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve 

birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her 

türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:  ÖLÇÜ: Yerine takılmış oluk ekseninin boyu 

üzerinden ölçülür
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403 Y.25.002/02 [15.540.1102] Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması m²

Teknik Tarifi: 

Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 

0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: 

 a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; 

kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa 

dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve 

pencerelerde; 1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki 

alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve 

edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü 

hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı 

makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.

404 Y.25.003/01 Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) m²

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, m²'ye 0,250 kg sarf edilmek şartıyla tek kat su bazlı çıplak beton astarı sürülmesi için gerekli her 

türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Projesi üzerinden beton astarı sürülen 

yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

405 Y.25.003/15 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) m²

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 

0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Projesi 

üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi 

varsa, ayrıca boyaya verilmez.

406 Y.25.004/04 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) m²

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg 

astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye 

uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan 

yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya 

verilmez.

407 Y.25.004/05 [15.540.1305] Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) m²

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg 

astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,600 kg, 2.katına 0,500 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı grenli/tekstürlü boyanın yüzeye 

uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan 

yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya 

verilmez.

408 Y.26.005/403 [15.375.1053]
40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması 

(karo yapıştırıcısı ile)
m²

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 özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun 

olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı 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:  Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

409 Y.26.007/410B
30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması 

yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
m²

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, 30 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.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:  Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere 

göre hesaplanır.

410 Y.26.017/022 [15.435.1002] 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) m²

Teknik Tarifi: 

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk 

ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının 

kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve 

gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

411 Y.26.017/065 [15.435.1203] 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) m

Teknik Tarifi: 

Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim 

yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve 

gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  ÖLÇÜ: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

412 Y.26.017/128 [15.435.1302] 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) m

Teknik Tarifi: 

Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki 

birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç 

ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  ÖLÇÜ: Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.

413
Y.26.020/042A 

[15.410.1403]
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) m²

Teknik Tarifi: 

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve 

damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, 

silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel 

giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

414
Y.26.020/052A 

[15.410.1503]
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) m²

Teknik Tarifi: 

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve 

damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, 

silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel 

giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

415 Y.27.501/01 [15.275.1101] 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) m²

Teknik Tarifi: 

1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento 

ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü 

malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² 

fiyatı:  ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

416 Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması m²

Teknik Tarifi: 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme 

yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, 

işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Sıvanan 

bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

417 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m²

Teknik Tarifi: 

Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla 

ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için 

gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 

 ÖLÇÜ: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
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418 Y.27.584 [15.250.1102] 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması m²

Teknik Tarifi: 

Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 450 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde 

rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, 

yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı 

dâhil, 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

419 Y.28.645/C52 [15.470.1424] PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması m²

Teknik Tarifi: 

6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam 

yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin 

birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve 

zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: 

Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir
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