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Birim Fiyat Tarifleri
işin Adı: MAU YABANC| DiLLER MYo iLE MAUZEM BiNAS|NDA oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları>MAUZEM BİNASl
s.

Poz No
No

ımalatın cinsi

Sayfa 1 / 1
.- --- - -ipüE;;taj
I

l Birim , Miktarı 
i

ii:(%l

Teknik Tarifi: Saten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temizlenip çapaklanndan arındırılması, temizlendikten sonra hazırlanan
saten alç| harcının ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanması, tozlardan ;

temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel
giderleri ve kan dahil, 1 m'fiyatı.
öıçu:
,1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanlan dAhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

, Teknik Tarifi: Her türlü iç sıvanın sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması inşaat yerindeki yükleme, ya-tay ve düşey
: taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kirı dğhil, her türlü iç sıva sökülmesinin 1 m2
, fiyatı:
] ÖLÇÜ : Sökülen alan yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT : 1) Sökülen yere iç sıva yapılmayacaksa iskele bedeli aynca ödenir.

Mevcutmadeniprofilkonstrüksiyona,12,5mm.kallnlığında,tekplaka
77.11o.1016Suyadayanıkllalçlduvarlevhasıkullanılarakduvarkaplaması,',

15.540.1206 Eski.boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya i ,. | 
|

: Teknik Tarifi: Eski boyall yüzeylerin tel fırça, Ampara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması,
,zımparalanması,0,150kg su bazlı astarsürülmesi, istenilen renkte 0,'100 kg 1.kat,0,100 kg 2.katsu bazlı ipekmatboyayapılması
: için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve k6rı dahil, ,1 m'fiyatl:
, Ölçu: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

. , 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, i 1

:15.385.1028;l.kalite,renkli,slrllporselenkaroile3mmderzaralıklıdöşeme..,

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 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve
: yüzey özelliğine sahip, l.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, mastarVe tesviyesine uygun olarak, 3 mm dez arallkları bırakılarak
: döşenmesi, dezlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış dez
; 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, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:

OskrO12-yt
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Birim Fiyat Tarifleri
işin Adı: MAU YABANC| DiLLER MYo iLE MAUZEM BiNAS|NDA oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları>iLAHiyAT VE SAĞLlK BiNASl

s.
Sayfa 1 l 2

Pursantaj
Poz No ımalatın cinsi ] Birim ] Miktarı

,_(%) 
,

4 1q,rq 11An 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar

TeknikTarifi:Projesinegöreteçhizatslzgazbetonduvarbloklarıilegazbetontutkalıkullanılarakduvaryapılmasliçin,inşaat
l yerindeki yükleme, yatay Ve düşey taşlma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayia[, işçilik, araç Ve gereç giderleri, yüklenici genel 

:

giderleri ve k6n dAhil, 1 m'fiyatı: 
:

i

2 15.280.1011 Saten alçı kaplaması yapılması (orta|ama 1 mm kalınlık) m' 
,

Teknik Tarifi: Saten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temizlenip çapaklarından arındırılması, temizlendikten sonra hazırlanan i

saten alçı harcının ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanması, tozlardan :

ı temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel 
:

giderleri ve kArı d6hil, 1 m2 fiyatı.
ölçu:
1)Projedekiölçü|eregöre,slVananbütünyüzler(boşlukyanlarıd6hil)hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. :

ı Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil 
i

3 15.530.1256 40 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı m2 
,

azaltılmış alçı levha ile) i

Teknik Taİlfi: İdarÖce on"yİ.n.,ş proje ve detaylarına göre, taşıyıcı sistemin çerçevesini oluşturan, taban ve tavana sabİtlÖnecek 
i

ı Duvar U- profillerinin (DU) döşemeye temas edecek yüzeylerine profil ile aynı genişlikte yalıtım bandı yapıştırılması ve her iki profil :

uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak 60 crn aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanılarak sabitlenmesi, i

i Duvar C- profil|erinin (DC) kat yüksekliğinden 10 mm kısa kesilmesi, yan duvarlara sabitlenecek DC profillerin duvara temas 
]

: edecek yüzeylerine profil i|e aynı genişlikte yalıtım bandı yapıştırılması ve her iki profil uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden
; başlayarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanılarak sabitlenmesi, DC profillerinin 40 cm aralıklarla DU 

!

: profillerinin arasına DC profiller yüzleri aynı tarafa bakacak şekilde yerleştirilmesi, alçı levhalann gerektiği durumlarda kesilerek 
]

i ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlardüzeltilmesi, kesilen kenar|ara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun 
]

i aparatlarla yaklaşık 45o açıyla suni pah açılması, kat yüksekliğinden '1 0 - 'l 5 mm kısa kesilen alçı levhaların zeminden 'l0 - 't 5 mm 
]

: yükseltilerek DC ve DU profillere, vida başları alçı levha ile hem yüz olacak şeki|de borazan vidalarla, düşeyde en fazla 30 cm 
]

i mesafede sabitlenmesi, levha yatay dezlerinin her iki yüzde birbirinden en az 40 crn şaşırtılması, bu işlemin duvarın diğer yüzünde ı

, aynı şekilde yapılması, 3 mm'den fazla boşluklara dez dolgu alçısı ile ön dolgu yapılması, vida başlarının dez dolgu alçısıyla
: kapatılması, yüzey kontrolü yapıldıktan sonra kendinden yapışkanlı file dez bandının alçı levha ek yerlerini ortalayacak şekilde
:yaplştınlması,bantüzerine10cmgenişliğindeilkkatdezdolgualçısıuygulanmasl,enaz2saatsonra20crngenişliğindeikinci
, kat derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması, hertürlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, 

I

, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kAn dAhil, 1 m2 fiyatı: 
I

] Ölçu: projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. 
i

Not: :

i 1) Analiz detayında yalıtım malzemesi bulunmamakta olup, şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN 13162 
]

ı standardına uygun, levha tipi yahtım malzemesi analiz için eklenecektir. l

: 2) 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.
: 3) TS 1475-1 uygulama standardlnda belirti!_e_n uygulama kura|larpa uy_ulmalıdır

4 |77.1O0.1OO1 Patlayıcı madde kullanmadan harşız kargir inşaatın yıkılması

ı boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kğn dihil, harçsız kargir inşaatın yıkılmasının 't ml 
1

!

, Teknik Tarifi: Her türlü kapı Ve pencere camı sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, her türlü işçilik, araç ve

,. . gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kArı dAhil, her türlü kapı ve pencere camı sökülmesinin,1 m2 fiyatı

:15 465 1OO3 Gömme makaral| iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) Adet

Teknik Tarifi: DoĞRAMA MADEN| AKSAMÜRl Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Met?l, İ.!aj!ll

7 :15.465.10O8 ; Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)

Teknik Tarifı: DoĞRAMA MADEN| AKSAMLAR| Kapı Doğramaıaii ııaoenl Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal. Plastik)

8 15.465.1010 , Menteşenin yerine takı|ması , Adet

Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADEN| nrSAMÜnl Xİpı bogramaları Madenı Rl<sam airim riyatı
_ i (AhlaP-_1,49!q!, P_L9ş!i(L

, leknik Tarifi: ldare malı kapının yerine montaj edilmesi için her türlü yatay ve düşey taşıma işçilik dahil m2 fiyatı:

5

i Adet

---]
't 0 .1 5.51 0.,l001

Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasİ ve ğervazı yapılması yerine 
m,konulması i

Teknik Tariİi: Projesine göre, iç kapılara l. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az ,

22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde peNaz ya da kasa 
:

kenarına, çıta konulması, bu işler için gereklj her türlü m_alzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik,. iş yerindeki, yatgy ve !üşgy__tqşlla, ,

oska/o12-yt
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İşin Adı: MAU YABANC| Dİ

İş Grubu: Ana Grup>inşaat

Birim Fiyat Tarifleri
LLER MYo iıe ıııRuzrM BiNAS|NDA oNARlM iŞi
imalatları>iLAH|YAT VE SAĞLlK Bi NASl

ımalatın cinsi

Sayfa2l2
Pursİntaj

: boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kAn dAhil, (boya ve cila hariç) 1 m2 fiyatı:
ı ÖlçU: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır.

11 15.510.1101 :Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması51O 11ol 
, 
Ahşaplan mas![!abla!1 iç kaplkanad1 vanl]mas1 ve yerine konulması ] rm'l :

Teknik Tarifi: Projesine göre, iç kapılara l. sınıf çam kerestesinden seren, başlık ve kayıtları, temizi en az 45 fim kalınlıkta,
tablaları, temizi 30 x 80 mm kalınlıkta gösterilen sayıda kinişli parçaların birleştirilerek masif tablalı iç kapı kanadı yapılması, yerine
konması, madeni aksamının takılması, çivi, vida ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, iş yerinde yükleme,
yatay Ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kAn döhil, (boya, madeni aksam bedeli hariç) 1 m'fiyatı:
öıçu:
1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak a|an hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dahil edilmez.
2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır ya da sabit kanatları hepsi kapsar şekilde ölçüye d6hil edilir. (Sabit
kanatlar telaro kasa şeklinde biterse, kasalar kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez)
Not:
1)Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam; idarenin beğenmesi şa(ı ile her cins kilit ve kilit kollan, aynaları,
sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yay|ı menteşeden ibarettir.

, 2) Madeni aksamln yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarlna dAhillir,

12 lıs.sqo.ız,ıg 
P_il:] 1|?,! l" 1!:p_?T] I!1"_y]:T 

astar uygulanarak iki kat su bazıı l ,.ipekmat bova vapılması (ic cephe)., ..: lPğA|lloL 9u_ya yaPlllllcğl Uv.uğPllğ/,
: Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte
0,100kgl.kat,0,100kg2.katsubazlı ipekmatboyayapılması içinhertürlümalzemevezayiatı,işçilik,yüklenici genel giderleri ve,

i kArı dAhil, 1 m2fiyatı: 
]

, Ölçu: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. 
i

Oska/O12-yt
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Birim Fiyat Tarifleri
işin Adı: MAU YABANCI DiLLER MYo iLE MAUZEM BiNAslNDA oNARlM iŞi

İş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatları>YABANCl DiLLER BiNASl Sayfa 1 / 3
Pursantajs.i

l Poz No
Noi

ımalatın cinsi . gi.i. Miktarı
j* (%) 

,

: ieinii iaiiri: §İien peİoan İİbıİİcİk yuzeylerin dikkatle temizlenip çapaklarından ar|ndırılması, temizlendikten sonra hazır|anan

ı saten alçı harcının ortalama-1 mm kalİnlıkta olacak şekilde çelik ma|a ku|lanılarak yüzeye uygulanmasl, zımParalanmasl, tozlardan l

: temızıenhesi için her türlü malzeme ve zayiatı, iş yeİinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel 
.

ölçu:
i ,1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanlan d6hil) hesaplanır.
i 2İ Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

]

|15.530.15o9 ,60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm standart alçı levha ] m"

i . ile) ...i..
. fö1nix üiifi: ld;ieCe offirünmai proje ve detaylarına göre; taşıyıcı sistemin çerçevesini oluşturan, taban ve tavana sabitlenecek 

i

çift sıra Duvar U- profillerinin (DU) döşemeye temas edecek yüzeylerine profil ile aynı genişlikte yal(ım bandı yapıştınlması ve her İ

ı iki profiı uçlanndan yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak 60 cın aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanılarak 
:

, saoitlenmesl, Duvaİc_ pİofillerinin (DC) katyüksekliğinden 1O mm kısa kesilmesi, yan duvarlara sabitlenecek D.C_profillerin duvara ,

: temas edecek yüzeylerine profil ile aynı genişlikte yalıtım bandı yapıştırı|ması ve her iki profil uçlarından yaklaşık 5 cm mesafede_n ]

, başlayarak 60 tm aralıklarla mevcut duvİra vida ve plastik dubel kullanılarak sabitlenmesi, DC profillerinin 6_0 cm aralıklarla her iki 
'

: DÜ pİofiııerinin arasına DC profiller yüzleri aynı tarafa bakacak şekilde yerleştirilmesi, alçı levhaların gerektiği durumlarda kesilerek :

: ebaİlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlar düzeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun ı

: aparat|ar|a yaklaşık 45o açıyla suni pah açılması, kat yüksekliğinden '10 - 15 mm kısa kesilen alçı levhaların zeminden 10 -_'l5. mm

l yükseltilerek DC ve DU profillere, vida başları alçı levha ile hem yüz olacak şekilde ilk katta borazan vidalarla, düşeyde en fazla 30 l

i crn mesafede, ikinci katta borazan vidalarla, düşeyde enfazla 75 cm mesafede sabitlenmesi, levha yatay dezlerinin her.iki yüzde 
.

, birbirinden en az 40 cm şaşırtılması, 3 mm'den fazla boşluklara dez dolgu alçısı ile ön dolgu yapılması, vida başlarının dez dolgu :

, alçısıyla kapatılması, yuİey kontrolu yapıldıktan sonra kendinden yapışkanlı file dez bandının alçı levha ek yerlerini ortalayac_ak 
.

: şgxiıoİ yapİştırılması, banİ üzerine 10 cm genişliğinde ilk kat dez do|gu alçısı uygulanması, en az 2 saat sonra 
_20 

cm genişliğinde
] lı.inci kat dez dolgu alçısı uygulanması suretiy|e bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde 

:

: yükleme, yatay ve duşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve k6n dAhil, 1 m2 fiyatı: 
:

, Ölçu: Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.
i Not:
, ı)Rnaıiz detayında ya|ıtım malzemesi bulunmamakta olup, şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN '13162

standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz için eklenecektir.
: 2) 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.

_- 9j ]ş t7ğı !u9y@ercj9t-d!eua9yu!me!!-[.-,
z,-ıı.ıoo.ıoıo.Alüminyum'Sac,alç|panel,taşyünü,camyünüvb.asmataVanm2

i sökülmesi j

o 
'İa 

aro.. İoa i Aİçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü i|e m2 ,

]ilsl Yalltlml YaPılması - e 5 cm kalinlığınoa yuxienemd!ön, silikonlu vb uaı<aııttl ., ıexnıx Tarifi: Alçlpan bölme duvar araslna en az 30 kg/m'yoğunluğunda ve 5 on kalınlığında yüklenemeyen, sillkonlu Ve bakalftl

: cam yunü levhanİn yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, işyerindeki her türlü 
]

, yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kan ve genel giderleri dAhil, alçıpan bölme duvar arasına 5 on kalınlığında i

: silikonlu cam yünü ile ısı yalltımı yapılmasının; 
l

s--İİs.aoİ.'İoÖJ ; corre makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) ] nOet 
,

Teknik Tarifi: DoĞRAMA MADEN| AKSAMLAR| Kapı Doğramalan Madeni Aksam Birim Fiyatı
: (Ahşap, Metal, Plastik)

6 :15.465.1OO8 ; Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)

Teknik Tarifi: DoĞRAMA MADENi AKSAMLAR| Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı

: 7 :15.465.1010 , Menteşenin yerinetakılması | Adet I i.-''---Tan1i 
Tartli:ÖöĞRAMA MADENTAKSAMLAR| xapı ooğramalan lvl,aOeni nXs;m Birirn Fİraİİ

i

, 8_ ji}!_tF*11.-,üşyq!_ü(oj9,,9f]_Ey!,|q,|ı",.ıgFy9!y9p!Lel: .-*-*_*__,_, İ T' L__* ___._=;
l,^ 

-,Hi:f,];m.Y;:r:$ a*rffiİ-.,.: :::: lekııoeraşyu:u1,*'"n.::'"::":"vaoım; einvat", 
,

9 :77.1O0]Oil : Mutfak dolabı sökülmesi(Alt ve üst) ___ İ .' _l . ___
l -- -: Teİ(;İk T-arİfi: Mevcuİ aıİ ve üst mutfak dolabının (her çeşit malzemeden) sökülmesi, bina dışına taşınması için, inşaat yerindeki 

i

i : yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit kan ve genel 
i

oiderler dahil 1 m2 fivatıdır. :

ıo ,ıs.sıo ;;;; An§aptİn masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine İ ., i

. konulması::
:iieinixrirm:Projesinegöre'içkapllaral.kalitebeyazçamdan(köknar),temizienaz45mmkalınlıktamasifkasavetemizienaz

ll:gı

Oska/O1 2-yt
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Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Birim Fiyat Tarifleri
işin Adı: MAU YABANC| D|LLER MYo iLE MAUZEM BiNAS|NDA oNARlM iŞi

İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları>YABANCl DiLLER BiNAS|
s. l;;: Poz No
No:

ımalatın cinsi

Sayfa 2 / 3
]puEantaj l

Miktarı i ı

. . i._ (%) 
.j

, valİİ ve Ollşey taşıma,

boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kAn dğhil, (boya ve cila hariç) 1 m2 fiyatı:

ı Ölçü: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. 
:

11l.l5.51o.11o1:Ahşaptanmasiftablalıiçkapıkanadıyapılmasıveyerinekonulması.ffi,
. Teknlx Tarifi: projesine göre, iç kapılara l. sınıf İam lerestesinaen ,"r"n, Urşİ,l ,e l<."y,tl"r,, temizi en az 45 mm kalınlıkİa,

, t"b|.|"n, temizi 3b x 80 
-mm 

rjı,nıı'ı,ta gösterilen sayıda kinişli parçaların birleştirilerek masif tablalı iç kapı kanadı yapılması, yerine l

İo..""İ, ,.aeni aksamının takılması]çivi, vida vebenzeri-hertürlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, iş yerinde yükleme,

, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kin dAhil, (boya, madeni aksam bedeli hariç) 1 m2fiyatl:

: ölçü:
, 1) kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dAhil edilmez.

i 2İ Boşluktaki kapı kanatlannın çoğaltılması halinde açılır ya da sabit kanatları hepsi kapsar şekilde ö|çüye dihil edilir. (Sabit

, kanatİar telaro kasa şeklinde biterse, kasalar kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez)

, Not:
: ılGeneı olarak kapı doğramalannda kullanılacak madeni aksam; idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aYnaları,

sürgü, stop lastikla tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

Z) !4e9çıreXıernün,yer]erine takılmaı_şLıliğ!*q9ğı9]Ia*!re!leıııe j?_UÜ

] j: ILimalatı yapılması vq y9(!9 k_91ulm9ş1.,-r..,.,--.-_,-....-..-'.-.:.,
, ıexnıı, rirın: İoarece onİnmış pİoje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik
özellikleri, tasarım, ölçü ve kaiınlık toleransları bakımlndan mevcut standartlara Ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla. 

]

i biçimlendirilmiş, taşıyicı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat eloksallı alüminyum profillerle; her i

: tüİü bir veya çİft eİsenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü

i montaj ma'lzemeleri (epdm fitili , montajınyapılacağı yerle (kör kasa vs.) doğrama arasında ısı, su, hava sızdlrmaz|ığı yg|]l'T'n'... 
... i

, sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, iŞ yerine nakli, hertürlü ;

: ma-lzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kAn dihil 1 kg fiyatı :

, ölçü:
, ı 1Aıu.iny6 imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı döhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, ,

I pbncere İollan, kapı kolları, menteşe|er, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmal_ar, pivot 
i

i hekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları vb. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlarvarsa ağırlıkları düŞülür. Aksesuar 1

.bedellerivarsakendirayicindenyoksayetki|imakamlarcatasdiklifaturabedeline%25yüklenicikirıvegenelgiderilaveedilerek

2)idare lüzum gördüğü takdirde pğe boyutlan üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartt ağırlığını tahkik edebilir. Bu 
]

, tjrtı neticesinoe taoıoıara naza6no/o7 ağırlıkfazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırhklara nazaran tartı neticesi bulunan 
I

: ağırlığın az olması hatinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartl esas alınır. 
:

i Not: i

, 1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (t %10) et kalınlığında olacaktır, 
1

, daşÜİcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebent|er vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu Şart 
i

a@nmaz).
: 21Dogramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısl yalıtımlı olması halinde ısı yalltımlı 

]

: profilin her iki köşesine de) kullanı|acak ve köşeler preslenmiş olacaktır.

için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kÖrı dÖhil, 1 m'fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
Noi: 3 m,iıen yüksgLç_tryerygtavanlarda aynca işjs1ıç]çs::eıılr§rylçln §s.!9!9şlvarsa, ayngboyaye_v,e!1[9:._

ı,İ ,r,İ İo,o.,r,n Saten a|çılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ] ,. i l ili 
:" 

*" - " ipekmat boya yapılması (iç cephe) :

:İöinixti;ifi:Böienacai'ü,ö,datömiiıiı<iipiıoıktansonra,o,15okgsubazlıastaruygulanır'bununüzerineistenilenrenkte
:0,10O kg 1.kat, o,1oo xg i.xatiu bazlı ipekmatboyayapı|ması için hertürlü malzemeve zayiatı, işçilik, yüklenici genel gidederi ve

Ölçu:Projesiüzerindenboyayapllanyüzeylerölçülür.Tümboşluklardüşülür.

i 
'- 

, ooİoo cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey ö_zelliğinde, l ] İ

15 i15.385.1o28 : l.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme ] .' İ i İ

, arındınlması ve nemlendİrilmesi, yüzey üzerine çimento esas|ı, yüksek performans|ı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme
; süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 oT] anma ebatlarında her türlü desen ve 

,

;yüzeyözelliğinesahip,l.kalite,renkli,sırlıporselenkaronun,mastarvetesviyesineuygunolarak,3mmderzaralıklarlbırakılarak
: İıoşenmesi,-oezlerin istenilen renkte çimento esash, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılm|ş derz
dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyah, işçilik araç ve gereç
giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kirı d6hil 1 m2 fiyatı:

Oska/O12-yt

en az
astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya

rarıtı: esıı boyall yüzeylerin tel fırça, zlmpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması,

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Birim Fiyat Tarifleri
işin Adı: MAU YABANC| DiLLER MYo iLE MAUZEM BiNAS|NDA oNARlM iŞi
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları>YABANCl DiLLER BiNASl

ımalatın cinsi

, 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
, duşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kArı dAhil 1 m2

: fiyatı:
ı Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
i Not: profil ve fitil bedeli kendi

Oska/012-yt

3/3

Poz No

PVC ve alüminyum doğramaya 12 mm ara

Teknik Tarifi: 5+5 mm kalınlıkta, 12 mm aru pencere takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanmasl, cam

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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MAHAL uisresi

işin Adı: MAU YABANC| DiLLER MYo iLE MAUZEM aiı\ınsıNon oNARlM iŞi

İş Grubu: Ana Grup>lnşeat ima|atları>YABANCI DjLLER BiNAS|

' Açıklama . aaet , Boy

15.280.1011 : Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm k9lıntlk) Birimj,

Kabinler (PRoJEDE BELiRTiLMİŞTiR)

77100:1040: Alüminyum, sacı a!çıpanel, taşyünü,gamyünü vb asma tavan

ı Derslik Tavanı( 50 ADET ( 50-0,6-0,6= 18 m2) ) | ':

sökülmesi, Birimi: m'

43.670.1103: Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yunu ile ısı yalıtımı

lıs.aes.ıoo8: Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı), Birimi: Adet
:--- ----- - : '- ---'-'- i

l

Sayfa 1 l2

_J
li
]*-
l-
l__-l
]-----=

-r*

İt--_-.-

+ _j
l İllŞ.er.l l: Taşyunü(0.6x0.6) levhalarla asma tavan yapılması., Birimi: m2 İ ı

i 15.510.1001: Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması, Birimi: m'
KABiNKAP|LAR| . : i!i

:

KAB|N KAP|LAR|

_T_-----------l

ll

15.540.1206: Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak ikikat su bazlı ipekmat bor; İİpıİması (lç

,cephe), B!r!mi. m'
' DERSL|K --r i
l-

15.540.1219: Saten alçılı ve alğıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipe(mat boya
:yapılmas! (!ç cephe), Birimi: m'

Kabinler

İ

15.51o.1101: Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması, Bi;İi: ;;

E
Oskal1-0O2ZY1

15.530.1509: Alçı levha|ar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar (
arallğı) (her ikiyüzünde iki kat 12,5 mm standart alçı levha ile), Birimi: m"

KABiNLER (PRoJE)

profil - 60 cm aks

KABiNLER (PRoJE)

En yükseklik Azı
Coöu

15.465.1oo3: Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip), Birimi: Adet
KABiN KAP|LAR|

15.465.1010: Menteşenin yerine takılması, Birimi: Adet

15.460.1001: Naturel-mateloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatıyapılmasıve
verine konulması, Birimi: kq
kabin camları

(

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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MAHAL LiSTESİ

işin Adı: MAU YABANC| DILLER MYo lLE MAUZEM BiNASlNDA oNAR|M ıŞ|

Açıklama,Adet,Boy:En
poröeıöii raio iıe e mm oörz Jrjliftla$;;e xaplamaJİyJpılması (karo yapıştırıcısı ile), Birimi: m'

süPüRGELlK (KABiNLER içiN) I

I

ıi,.ilo.ioıi: pVc ve aıümıniüm doğiamara pİÖİİl ile 5+s mm kalınlıkta 12 mm ara boşlÜklu çift
ünitesi takılması, Birimi: m2camlı pencere ünitesi takılması, Birimi:

Sayfa2l2

Oska/,t-002ZV1

yükseklik

l
l
I

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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MAHAL ı_isresi
Sayia 1 l 2

işin Adı: MAU YABANCı DlLLER MYo ILE MAUZEM BlNAS|NDA oNARlM iŞl

İ- Açıklama : Adet , Boy i En i ytiı<serıiı< i *, 
:

' ' i '1_1]=^"^ l çoğ,,
iT5z25l16o:20rcrnnouvarbloklarıileduvaryapılması(gazbetonli---.r__l____
: Kapı Kapatılması için i : i 1

15.28o.1o11:Satenalçıkaqlamasıyapılması(ortalama1mmkalınlık),Birimi:m, -T
l

]
İ İ;;rk Kapı kapatılması için(mevcut duvar alçıpan) i i i , l

, isLAMi iLIMLER BiNAs| L BLoK 1.KAT i , : ii ,,,__*- l____İ---|-ffi

i Kapı Kapatılması için . | ,

15.530.1256: Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil -+0 cm aks

isLAMi İL|MLER BiNAsl c BLoK 3.KAT (PRoJE) 
:

Küçük Kapı kapatılması için(mevcut duvar alçıpan)
J-

ısı-nırıi iliııı-en aiNnsı ı- elo_r ı.KAT

KAFETERYA

77.1 00.1 001 : Patlayıcı

l snĞı_ıx FAKüLTES| 5. KAT

isı-nıvıi iı-iıııı-eR BiNAsı c eü-or ı KAİ

77.1OO:10341 Her tür|ü Ahşap kapı,pencere ve camekan sökütmgsi, Blrimi; T'

isLAMi |LiMLER BiNAsl C BLoK 3.KAT

llli

-F---r--

-+
Kapl

*.nl
L

]-
j_

,,t5.465,1 003: Gömme_ makara|1 je.kaq ti|!Oini1 velne !akllmas1 (Geniş ve dar tip), Birimi: Adet
:----------i-----

15.465.1008: Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı), Birimi: Adet

Illli

iLiMLER BiNAsl C BLoK 3.KAT

15.510.1OO1 : Ahşaptan masif tab|alı

; isLAMi iı_ııı,ıı-En ilrınsı c BLoK 3 KAT İ__t

Oska/1-002ZV1

15.465.10't0: Menteşenin yerine takılması, Birimi: Adet
iSLAMi ILiMLER BiNASl L BLoK 1-KAT

.03: İdare Malı Kapının yerine

snĞı-ır FAKüLTES| 5. KAT

konulması, Birimi: m'

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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MAHAL ı_isresi

işin Adı: MAU YABANC| DILLER MYo iLE MAUZEM BiNAS|NDA oNARlM iŞi

ie Grııhıı. Ana Grıın>insaat imalatları>ilAHiYRl VE SAĞL|K BİNAS|

Sayfa2l2

ie Grı ıhı ı. Ana Grı ın>insaat lmalatlarl>l LAH lYA

Açıklama Adet Boy : En yükseklik Azı
Çoğu

lsLAMi |LIMLER BiNAsl L BLoK 1.KAT

ıs.sıo.ı101: Ahşaptan masif taÜlalı iç kapl kanadı yapllmaslVe yerine konulması, Birimi: m'

iSLAMi |LiMLER BiNASl L BLoK 1,KAT

15.540.1219: Saten alçı|ı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı iPekmat boYa

yapılması (iç cephe), Birimi: m'
saĞı lx FAKı.ILTES| 5 KAT

Kapı Kapatılması için

iSLAMi IL|MLER BiNASl c BLoK 3.KAT

Kücük Kapı kapatılması için(mevcut duvar alçıpan)

isLAMi |L|MLER BiNAsl L BLoK 1.KAT

KAFETERYA

Oska/1-002ZV1

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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MAHAL ı_isresi

işin Adı: MAU YABANCı D|LLER ıııyo lLe MAUZEM BlNASıNDA oNARlM lŞl

İş Grubu1 Ana Grup>|nşaat lmalatla1>MAUZEM B!NOr];;,

is.iao.iöiı, §;i";;iai iapıaması yapııması (ortaıama 1 mm ka|ınıık) Birimi. m,

oFis4

oFiS5

oFls6 l . ._ _j
oFiS7

oFlS8
] nclcooFlsg i ,

ıa^pinnRKoRiDoR . :_ .

Wc BAY
i

ELEKTRiK oDASl

Sayfa 1 / 1

77.1O0.1012: Her türlü iç sıva sökülmesi., Birimi: m2

1Duvarlar zeminden yukarıya 30 cm' e kadar
sökülecek.)

odalarının kısımları

ı

*_--I--

_l I

_i_(Stüdyo_ odalarlnln iç klsım!ar1 har!ç)

|,77.110.1o16: Mevcut madeni profil konstrüksiyona, '12,5 mm. kalınlığında, tek plaka SuYa daYanıklı 
,

alçı duvar levhası kullanılarak duvar kaplaması yapılması, Birimi: m,
,ale1 

duvar 
|evhası 

kullanl|araK duvar Kaplamasl yapllmasıl ğ|J|III|: ıIl- 
:

]i,:yapılacak.) : : I

,.....-...........................................j
I

I

Oska/,1-002ZV1

alçıpanlarda.)
oFis1

oFi52

su bazlı ipekmat

ı5.Jg5.io2a: 6öx60 Cm Jnma enitıarinoa, ner İurlu desen ve yüzey özelliğinde, l.kalite, renkli, sırlı

oorselen karo ile 3 mm dez aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yaplştllcls_1 !te), Plrİmi: m'

süPüRGELlK içiN
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TEslsAT MAHAL ı_isresi

işin Adı: MAü YABANO| DILLER YüKSEK oKULU BöLME İŞl

Tanımı

+

3 5 1 70 1 50 2 !.':,"|t) JöİH :' ;'#n:', !1;gl l'JlL? Hi:'";? ffi ffi :

35.5O5.2O3O Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLAR|
I

35.505.6180 Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz

Adet

Adet

Adet

m

l
]

-t-

iş Grubu: ANA GRUP>ELEKTRIK TES|SAT|

Poz No

ffi,

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 20/07/2022-60178



Birim Fiyat Tarifleri
işin Adı: MAU yABANcl D|LLER Myo iLE MAUZEM BiNAS1NDA oNARlM işi

s.
' 

- 
, po. No ] imalatın Cinsi , Birim , Miktarı , 

,^,g.)
_No,_ - _. -::--:--:;--i-;;:--^;;-;{;^;:-i; -"-----+-'

1 35'105'1210 kapasiteli) _: ... ... . ,.; -:,

__ __-._^^ Sıva aitı, LED,lidairesel (downligh0 armittır (ışık akısıen az 1700lm, , 
Ao",2 35'1701502 ;;;;ü;',İ.iral verimi en'az 1OO lm/w) _ .:.. ,. ""

i kuruluşu tarafından üiun u"ıgerın" naiz oıan surJcuıu ,'" .uru"u PFC değeri en az 0,9_5^olacaktır, Kullanılan ledler |ESNA LM-80 ]

: belgeli olacaktır. nr."iurĞrii ı.ullanım ömrü TM-21 hesaplama tanıosunİ*go* * .' sooo_o (L70) saat, armatür renksel geriverim ;

değeri (CRl) 
"n ", 

ao oli*ktır ve homojen ,ş,ı. o"g,l,.,;. sahip olacaktİr.]Armatürler TS EN 60598-1 , TS 8698 EN 60598-2-1 , TS I

EN 60598_2_2 standartlarına, armatür .iiru"tiİ"İi İğ EN 61347-i ve TS EN 61347,2-1g standartlarlna ve (2014/35/AB) Belirli 
I

Geri|im Sınırla. içln İaİaıanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmelğ9 ,vsrn olarak CE uYgunluk iŞaretiYle PiYasaYa az edilmiŞ

olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvarja;;İ,;;,; ıe'sı.ın ı-ıııı-7g sİ"-nd.rtl.r'n" uygun fotom_etrik ölÇüm raPoruna sahiP

, olacak, ıp xoruma Jerecesi testleri Ts 3033 Eıı ooszs ltandardına, lK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardlna göre

i yaptırılmış olacaktır. Aynca armatürlerAtıx.EGxtriı<li ve Elektronik rşyaıaİın kontrolı Yönetmeliğine uYgun üretilmiŞ olacaktlr, Not:

, Led armatür pozlarında belirti|en ışık akısı tımj Jeoerıeri armatürün ğikış değeridir, tüketim gucü ise armatürün Şebekeden Çektiği :

, : toplam gücü itaae eaer.iEo Dairesel too*nıİJnİİİ-*lİri, toçu, n.i"OĞovjesi ve soğutucu kısmı alüminYum döküm olan, oPal 
.

: ,MMA difüzörlü, en az lp 40 koruma o"r""".İnJ."t ij arm,tuiun iş yerine temini her nevi malzeme, iŞÇilik ve montajl dÖhil ÇalıŞır 
i

: ı Teknik Tarifi: rıaıojön tree ıablolu güvenlik haiii ;İd,nHt,ni sortıieii: (öiçu: Adei, ihza.rit Y"ob)Ğııvenıiı hatlı, TS EN 60332-1-2' Ts .

. EN 60754_1/2 r" is eıı 61034-2 jtanoartıar,na uvgun, pıastit izoıeıı'(rıöiz,o721; cinsten oimak üzere, (Ts EN 61386'1l21l22 j

, 
, standarlarına ,vgrn * uygun|ux işaretiilçtirilmiş'nİıogön free alev yaymaz boru jorti fiYatına dihildir,) Not: TS EN 50575 ve TS ]

l l EN 5o575/A1 standartlarlna, 3o5/2o1.1/AB vapi 'ı,ıaıreiele_riYon_etmeiiğine uygun.olarjk üretilmiŞ, CE uygunluk iŞaretiyle piyasaya

l . ;;;İ;Ö;;;;ii"iil performans nevanıve7vrupa Birliğitarafındanİkredite edilmiş kuruluşlardan alınmıŞ Performans

, 
, Değişmezlik s"rtirx..in5irnıp oıacaxtır. 9ığJ İi.Şr.unİugu ssm'yi geçmedikge ayiıca b_edel ödenmez, LinYe hattınln 3sm'den I

ı sonrası için ayrıca nesıeme njttı olarak BFT İ.ıo es.ıso.ıoooiden odemİ yapııır. ı'.lormaı sorti Ve.avize sortisinde birtek sorti

i normal sorti o|arak alınacak.Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarai kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet 
,

i vaeviyen anantai ve oir sorti normal vaeviyen sortisi, buna ağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. DeviYatör anahtarları i

i , kendi birim nvatıarinJan avnca ödenir. roi"ut"ltıİ"n"htar ilJidaĞ edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör i

. 
:sorti, diğerleri paiaıel sortixabul edilecektir. nnrtt., yerine şalterkullanıldığında anahtar fiYatı düŞülecek, aYrıca Şalter fiYatı 

,

i ödenecektir. rrit"İe 
"orti, 

her armatüre uç fazlı jort veya Ueş iletkenli besĞme yapılan normal sortiYe benzer, Trifaze sortide 
,

i anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatla.ri ayrlca <ıdenır. iıer armatürün ayriİazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, :

:ibunabağlıdiğersortiler!e!.!g[narale|'s941oıi11ı.oa"necektir.Armattı1b9iİe!l9.!jg1-p!lm[ry?!I-ı9.39..!-Zo..o99Q]Qeı.999!.!r.
l + ]gİ.ıeo.saoı ı Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi i Adet , :

, : hatları TS EN 60332_1-2, TS EN 60754-ı ız vö 13 EN 61 034-2 standartlanna uygun, en az 2,5 _yf kesifte faz, nötr Ve güVenlik :

]iii"iiip,ilo",i".'ntıt,,uöuu"nlikiletkenleri.TSEN6o445'agÖrerenklendirilmiş.plastikizoleli(Ho7Z,o7Z1)cinsindenolmaküzere,ı ,buat, klemens, priz, her nevi malzeme temıni, işyerİne nakil-ve işçilik d6hil, XomPle Priz sortisi YaPllmasl. (TS EN 61386'1l21l22

. 1 standartlarına ,vg;n, 
-Ce 

uysy!!!]İ9r9ti iliİİirilmiş halogen tree aıev yaymazboru sortifiyatına d6hildi$ Not: TS EN 50575 ve TS 
i

,, ,EN 5o575/A.t sta-noartıanni] 3o5l2o71lABv.p, ırıİı."rğbri yonetmeİiğine uygun.olarak-üretilmiş, CE uygunluk iŞaretiYle PiYasaYa 
i

, az edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından-akredite edilmiş kuruluşlardan allnmış performans 
i

. Değişmezlik sertıniai,ni sahip olacaktır. Oİİu, İlnve nattİas mden fazla olunca besleme hattı olarak BFT No 35,150"l000'den

5:35.5o5.203o:UtpCat6Kablo'BAKlRDATAKABLoLARlm:
, : Teknik Tarifi: Ut. öai o Kiuio-(öiçolm, ihr;di: ,;6oi%iöiiiin iğiirınai (üNirai' kuia'ümiai iğin uiıgisayaıar arası 250 Mhz

: band genişliğlre zso Mb|s hıİınılaki veri ilet|şiminde kulıanılan a-perli, a renk kodlu (mavi-mavibeYaz, turuncu-turuncu beYaz, ,

, , yeşil_yeşil oev"., İİnrerdngi-kahverengi ueyJz1 ı<orumasız bükumlü perler yıldız biçimli ayıncı etrafında hepsini kaPsaYan PVC dıŞ

: kllıf, 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında, 23 AWG iAmerikan Wire Gauge) o.Si mm çıpıak baklr kaplama ölçütünde, ANsl/TlA/ElA- 
.

i . toa, rd eıı 502Ö83-1 ,2,1so 1 18o1 Standartlaİına uygun kablonun temini, iş yerine nakli, her nevi ufak malzeme iŞÇilik, montaj, :

. 6 , ia .oİİo 'İÜ.C"|6 a]r, y"İu İ"l,ıı rrl, 
i;___i_ i___:;i__,,.,",,_,, 

^r,' 
' 

oo"'

: : arası 25O Mhz blndgenişliği ve 250 Mbps hıİındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı Çekirdekli, j

| | ].Jr"r". ııoıt..İiı"İİ"nııoi yüksek Övsafta bir malzeme İle kaplı olacaktır. Ekranlanmamış, ANSI/TIA/E14-5688.2, lSO/lEC.-.. 
i

. 
.t 1811 Standartlaİına uygun, 

-Sıva 
Üstu, Tek portlu, PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı, Etiket, iŞÇilik, montaj, test, nakliYe :

dahil

DlaltriL TckniLcri

Oska/O12-yt
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Mal/Hizmet/Yapım İşi Miktar Cinsi

1

MAÜ YABANCI DİLLER MYO İLE MAUZEM 

BİNASINDA ONARIM İŞİ
1 ADET

NOT : 1-Zarfın yapıştırma  yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

2-Teklif isteme yazımızda BAKIM-ONARIM işi için TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır

3-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)

AdresTelefon–Faxs-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür

4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır

KAŞE-İMZA

 

 FİYAT TEKLİF LİSTESİ

Yapılan İş/Mal/Hizmetin

 Adı, Niteliği

MAÜ YABANCI DİLLER MYO İLE MAUZEM BİNASINDA 

ONARIM İŞİ

Birim Fiyat Tutarı

                                                             Firma Bilgileri

FİRMA ADI-ADRESİ 

TOPLAM
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Evrak Tarih ve Sayısı: 20/07/2022-60178


