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MAHAL ı_isresi

işin Adı: MAÜ REKTÖRLÜK BiNAS|NDA BÖLME YAP|LMAS| iŞl
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları

15.280.1011: Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
REKToR YRD 1

Sayfa 1 l2

,.'"''-;;

REKTöR YRD 2

MiNHA YENi KAP|] --..-

, SEKRETER 2 PENcEREsi
İllŞ.r1.1lZ: Alçı levhalar ile tek iskeletli, taş yünü dolgulu, bolme duvar yapılması (Duvar C 50 profi|
- 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile)

REKTöR YRD 1 - SEKRETER 2 ARAsl

REKToR YRD 2 - SEKRETER 2 ARAsl

MlNHA YENl KAP|

İllŞ.re.aa: Mevcut Madeni Profil Konstrüksiyona, Metal Asma Tavan Levhası Kullanılarak Asma
Tavan Yapılması
ı neKTöR yRD 1 - aİİ#İEİ İennsını-çıpeNEL BöLME DuvAR lçlN

REKTÖR YRD 1 - SEKRETER 2 ARAS| ALç|PANEL BO_LME DUVAR içiN

REKTÖR YRD 2 - SEKRETER 2 ARASl ALç|PANE BoLME DUVAR içiN

77.145.1005: Alüminyum doğramaları kapı ve pencere menteşesi
REKTöRYRD 1 PENCERESi

m:j
:

m'

m'

m'

Adet

sEKRETER 2 PENcEREsl

77 .1 45.1009: Alüminyum doğramaları....
REKToRYRD 1 PENOERESl

sEKRETER 2 PENcEREsi

't5.495.1001: Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması
ALçlPANEL BöLME DUVARLAR|NlN iKi TARAF|NDA

15.510.,t001: Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması

i REKTÖR YRD 2 oDAslNA G|DEN KAP|

İs.ıoo.1oÖÖ: Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapı|ması vÖ yÖrinÖ

konulması
i REKTÖRYRD 1 YEN| PENcEREsl

m2

m'

kg

SEKRETER 2 YENi PENCERESi

15.540.1206: Eski boyalı yüzeylere astar uygulİnİral< İXi kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç
cephe)

REKTöR YRD 1

MiNHA KAP|

MiNHA PENCERE

^l
I

!

SEKRETER 2

t

MiNHA KAP|

MiNHA PENCERE

MiNHA BüYÜK KAP|

REKTöR YRD 2

MiNHA KAP|
-:- -- -

M!NHA PENC=ERE

sEKRETER,1

Oska/1-002ZMV1

REKTöR YRD 2 - SEKRETER 2 ARAsl ALç|PANE BÖLME DUVAR iÇiN

77.100.1049: Asma tavan sökülmesi

m

REKTöR YRD 2 oDAS|NA G|DEN KAP|

15.510.1,101: Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadıyapılmasıve yerine konulması



işin Adı: MAÜ REKTÖRLÜK BiNAS|NDA BÖLME YAP|LMAS| iŞi

MiNHA KAP|

ıs,.İıo,.ıoİo: pvc ve alüminyum doğramaya profi| ıle 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift m,
camlı pencere ünitesi takılması

REKTöRYRD 1 PENCERESi

sEKRETER 2 PENCERESi

MAHAL ı_İsresi

İş Grubu: Ana

Sayfa2l2

Oska/1-002ZMV,1



MARDiıu anTuKLu üıuivrnsirrsi

rexı.ıİx şARTNAME (İş Kalemleri)
işin Adı: MAÜ REKTÖRLÜK giı.ıRsıNloR BÖLME YAP|LMAS| iŞi
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları

Poz No

Sayfa 1 / 3
,'---- -- Pursantaİ
I eirı. ] Miktarı j

m2 l

YAPI İşı_rnİ VE TEKırİx DAİRE BAşKANLIĞI

ımalatın cinsi ffi
Teknik Tarifi: Saten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temiz|enip çapaklarından arındırılması, temiz|endikten sonra hazırlanan

: saten alçı harcının ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanması, tozlardan
:temizlenmesiiçinhertürlüma|zemevezayiatı,işyerindeyükleme'yatayVedüşeytaşlma,boşaltma,işçilik,müteahhitgenel
: giderleri ve kArı d6hil, 1 m2 fiyatı. 

::öı-çü: 
:

i1)Projedekiölçüleregöre,slVananbütünyüzler(boşlukyanlandÖhil)hesaplanır.
.21DogramapewazlarıVeVarsaahşapsüpürgelikaltındakalanslvayüzeylerihesabakatlllr.

z ,ıı.ıoo.ıoıı , Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere İ ., ,. | '

: Teknik Tarifi: PVC ve alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin 
]

i istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her tür|ü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kAn

: Alçı levhalar ile tek iskeletli, taş yünü dolgulu, bölme duvar yapılması
|Nş.FA.1 1 7 , (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat ,1 2,5 mm

standart a!ç1 levha ile)

Duvar U- profi|lerinin (DU) döşemeye temas edecek yüzeylerine profil ile aynı genişlikte yalıtım bandı yapıştırılması ve her iki profil
uçlarından yaklaşık 5 crn mesafeden başlayarak 60 crn ara|ıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanılarak sabitlenmesi,

, Duvar C- profillerinin (DC) kat yüksekliğinden 10 mm kısa kesilmesi, yan duvarlara sabitlenecek DC profillerin duvara temas
, edecek yüzeylerine profil ile aynı genişlikte yalıtım bandı yapıştırılması ve her iki profil uçlanndan yaklaşık 5 crn mesafeden
; başlayarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanılarak sabitlenmesi, DC profillerinin 60 crn aralıklar|a DU
: profillerinin arasına DC profil|er yüzleri aynı tarafa bakacak şekilde yerleştirilmesi, alçı levhaların gerektiği durumlarda kesilerek
: ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlar düzeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun
: aparatlarla yaklaşık 45o açıyla suni pah açılması, kat yüksekliğinden 10 - 15 mm kısa kesilen alçı levhaların zeminden 10 - 'l5 mm
: yükseltilerek DC ve DU profillere, vida başlan alçı levha ile hem yüz olacak şekilde borazan vidalarla, düşeyde en fazla 30 crn
ı mesafede sabitlenmesi, levha yatay dezlerinin her iki yüzde birbirinden en az 4O crn şaşırtılması, bu işlemin duvarın diğer yüzünde
l aynı şekilde yapılması, 3 mm den fazla boş|uklara dez dolgu alçısı ile ön dolgu yapılması, vida başlarının dez do|gu alçısıyla
ı kapatılması, yüzey kontrolü yapıldıktan sonra kendinden yapışkanlı file dez bandının alçı levha ek yerlerini ortalayacak şekilde
i yapıştınlması, bant üzerine ,10 cm genişliğinde ilk kat dez dolgu alçısı uygulanması, en az 2 saat sonra 20 cm genişliğinde ikinci
, kat dez dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme,
ı yatay ve düşey taşıma, boşaltma i|e müteahhit genel giderleri ve kğrı dAhil, 1 m2 fiyat|:

] ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m'olarak hesaplanır.
, NOT:
: 1-Analiz detayında yalıtım malzemesi bulunmakta olup, şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN '13162

: standardına uygun 5 crn kalınlıkta 52 kg/m'yoğunluğunda taşyünü plakalar yalıtım ma|zemesi olarak kullanılacaktır.
: 2- 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

5.
.......'.,-.,..i

deliksiz veya arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli levhaların, mevcut oturmalı, sarkmal| veya gizli taşıyıcılı madeni profil 
I

konstrüksiyona monte edilerek asma tavan yapılması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü 
:

ry]clrc1_e_, |şçÜ\,,a[qç ve 9__e_r9ç_9q9rQ1i!!e F,utea!|ı!!,be!,yx 9"9nel gide,der dahil ,1 m'!yq!(!. ._ _.__ j

Teknik Tarifi: Mevcut alüminyum, taşyünü, alçıpan, alüminyum perfore, metal, ahşap v.b. asma tavan ve ankraj elemanlarının 
I

sökülmesi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, 
i

müteahhit kan ye genel giderler dahil 1*m2 fiyatıdır.

77.145.1005 , Alüminyum doğramaları kapı ve pencere menteşesi i Adet 
:

Teknik Tarifi: ALüMiNYUM DoGRAMA MADENi AKSAMÜRlNA AiT TEKNiK §AnrıınıııeispanyÖıÖt ıvıeıanizmaları txÖiniriçİ:
İdarece beğenilecek ispanyolet kolu ve profil içindeki yuvasında tek veya çift yönde hareket eden ispanyolet çubuğu, çubuk üzerine
kanat yüksekliğine göre en az iki adet bulunan paslanmaz çelikten mamul ispanyolet makarası ve sıkıştırmaya müsait ayarlanabilir,
damak veya alüminyumdan yapılmış makara karşılıklarından meydana gelecektir. Görünen aksam polisaj ve eloksal yapılmış
olacaktır. ,l20 cm'den büyük boydaki pencere kanadında ve kapılardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktır.İspanyolet kol
eksenel olacaktır. İspanyolet mekanizmaları TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek güvenlik gruplannda istenen
hava infiltrasyon sınırları içinde kalmayı sağlayacaktır. İspanyolet çubuğuna kumanda etmeyen, profilde açılan deliğe (yuva) giren
di| vasıtası ile kapanma temin eden kollar kullanılmayacaktır.Kapı ve Pencere Menteşeleri : Doğrama bünyesinde bulunan
alüminyum kapı ve pencere menteşelerinde gövde ve mildeki aşınmaya karşı önlemler alınacaktır ( sert plastik kılıf). Ancak
idarenin onayı ile görünüm isteği veya gereklilikten dolayı (büyük kapılar, çarpma kapılar, rüzgara maıuz kapılar vb.) çelik yuvalı,
ayarlı menteşeler olacaktır.Kilitler - Kollar ve aynaları İmalatlarda TSE belgeli kilitler kullanılacaktır. Kilitlerde kullanılacak kol ve
aynaları, çekme profilden kesilmiş keskin ve sivri köşeli olmayacaktır. Kollar ve aynaları polisaj ve elekson yapmaya müsait
alaşımda döküm veya dolu çubuktan döküm olacaktır. Bu kolların demir maçalara tespiti gizli (gömme) setuskur vidalarla
yapılacaktır.Kapı Altı Fırçalan Eşiksiz ve rüzgara maruz yerlerde 3 cm.yükseklikte ve en az iki sıralı kıl fırçalar, özel plastik

b

kapatıcllar veya sıkıştırmalı mekanlzma!ar kullanılacaktır,NOT: Yukarıdaki ait vidalar teklif fiyata dahil olup

Oska/O12-yt

1

3

4 NŞ,FA 88
Mevcut Madeni Profil Konstrüksiyona, Metal Asma Tavan Levhası
kullanılarak Asma Tavan yapılması m2

(ı



MARDİN anTuKLu üıııivensiresi
yApI işı_rni ve rrxıııir oainr BAşKAıuı_rĞr

rexııİx şARTNAME (İş Kalemteri)
işin Adı: MAÜ REKTÖRLUK BiNAS|NDA BÖLME YAP|LMAS| iŞi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
s.

Poz No ımalatın cinsi

9 :15.5101001

I

-*_-_ (%)*""
: Alüminyum malzemeler ile kullanılacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karşı korunmuş
, olacaktır.

7|77.1451oo9.A|üminyumdoğramalarıpencerekoluveaynasl.Rdet
Teknik Tarifi: ALÜMiNYUM DoGRAMA MADENi AKSAMLAR|NA AiT TEKNiK şRnrruRııııeispanyolet Mekanizmaları (Kol hariç) :

: İdarece beğenilecek ispanyolet kolu ve profil içindeki yuvasında tek veya çift yönde hareket eden ispanyolet çubuğu, çubuk üzerine
; kanat yüksekliğine göre en az iki adet bulunan paslanmaz çelikten mamul ispanyolet makarası ve sıkıştırmaya müsait ayarlanabilir,
: damak veya alüminyumdan yapılmış makara karşılıklarından meydana gelecektir. Görünen aksam polisaj ve eloksal yapılmış
i olacaktır^ 120 cm'den büyük boydaki pencere kanadında ve kapılardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktır.İspanyolet kol
, eksenel olacaktır. İspanyolet mekanizmaları TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek güvenlik gruplarında istenen
: hava infiltrasyon sınırları içinde kalmayı sağlayacaktır. İspanyolet çubuğuna kumanda etmeyen, profilde açılan deliğe (yuva) giren
: dil vasıtası ile kapanma temin eden kollar kullanılmayacaktır.Kapı ve Pencere Menteşeleri : Doğrama bünyesinde bulunan
: alüminyum kapı ve pencere menteşelerinde gövde ve mildeki aşınmaya karşı önlemler alınacaktır ( sert plastik kılıf). Ancak
: idarenin onayı ile görünüm isteği veya gereklilikten dolayı (büyük kapılar, çarpma kapılar, rüzgara maruz kapılar vb.) çelik yuvalı,
] ayarlı menteşeler olacaktır.Kilitler - Kollar ve aynaları İmalatlarda TSE belgeli kilitler kullanılacaktır. Kilitlerde kullanılacak kol ve
1 aynaları, çekme profilden kesilmiş keskin ve sivri köşeli olmayacaktır. Kollar ve aynaları polisaj ve elekson yapmaya müsait
: alaşımda döküm veya dolu çubuktan döküm olacaktır. Bu kolların demir maçalara tespiti gizli (gömme) setuskur vidalarla
: yapılacaktır.Kapı Altı Fırçalan Eşiksiz ve rüzgara maruz yerlerde 3 crn.yükseklikte ve en az iki sıra|ı kıl fırçalar, özel plastik
i kapatıcılar veya sıkıştırmalı mekanizmalar kuIlanılacaktır.NOT: Yukarıdaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup

' Alüminyum malzemeler ile kullanılacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karşı korunmuş
' olacaktır. ":
, Tetnik Tarifi: Projesine göre; l. sınıf çam keresteden 10-12 cnı genişliğinde, temizi 25 mm kalınlığında, bir yüzü ve iki kenan
: rendeli, bir kenarı kornişli, tahtanın, metrede en az iki adet duvara yerleştirilmiş takoza tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı,
, rendeleme ve korniş çekilmesi, takoz konması ve yerine tespiti dAhil, işçilik, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
I müteahhit genel giderleri ve kArı d6hil, 1 m fiyatı:

, Öl-ÇÜ; Yap_ıla1 süpüpelk ekseninden ö!çülerek uzunluk hesap edilir
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine
konulması

: 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapı|ması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde peNaz ya da kasa
ı kenanna, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma,
: boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kğrı d6hil, (boya ve cila hariç) 'l m2fiyatı:
: OLÇU: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır.

10 15.51o.,1 1o1 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması m'_ 
"

: Teknik Tarifi: Projesine göre iç kapılara; l. sınıf çam kerestesinden seren, başlık ve kayıtları, temizi en az 45 mm kalınhkta,
: tablaları, temizi 30x80 mm kalınlıkta gösterilen sayıda kinişli parçalann birleştirilerek masif tablalı iç kapı kanadı yapılması, yerine
ı konması, madeni aksamının takılması, çivi, vida ve benzeri hertürlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme,
; yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kirı dğhil, (boya, madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı:
: öLÇü:
: l1 rapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dğhil edilmez.
] 2) BoŞluktaki kapl kanatlarlnln çoğaltllmasl halinde açılır ya da sabit kanatları hepsi kapsar şekilde ölçüye dahil edilir. (sabit
kanatlar telaro kasa şeklinde biterse, kasa|ar kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

, NOT:
: 1)Genel olarak kapı doğramalannda kullanılacak madeni aksam; idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve ki|it kolları, aynaları,
: sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

" 
2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına döhildir.

11 15.460.1008 Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı l ] i

; yap{mas! ve yerlne konulması 
- 

.. 

* - kg 
.

: lexnix Tarifi: İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik
: özellikleri, tasarlm, ölçü ve kalınllk tolerans|arı bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla
; biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) renkli-mat ve eloksallı alüminyum profillerle; her
: türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. penc€re, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü
; montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapı|acağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını
: sağlamak için PVC pesti|i (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 kAn d6hil, 1 kg fiyatı:
: öLçü:
: 1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dahil). 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 aynca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit körı ve genel gider ilave edilerek

. ödenir.
2)İdare lüzum gördüğu takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu
tartı neticesinde tab|o|ara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. fablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan

Sayfa2l3-iğüĞinüı

Miktarı |

ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla

Oska/O12-yt

Birim

m2



MARDiıu anTuKLu üruivensiresi
yApI işı_eni vE TEKnix oıinr BAşKAıııı_rĞr

rerııİr şARTNAME (iş Katemleri)
işin Adı: MAÜ REKTÖRLÜK BiNASıNDA BÖLME YAP|LMAS| iŞi

İş Grubu: Ana Grup>inşaat İmalatları
§.--l -- -- 

:

ımalatın cinsii Poz No
ııq i

: NOT:

Sayfa 3 / 3

i i ------eÜrsİnta;:
, Birim . Miktarı , ,

] i ty"ı

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

l(Taşıyıcıözeltiğiolmayancamçıtaları,Tbiniprofil|eri,adaptörprofilleri,köşebentlervs.gibitamamlayıcıprofillerdebuşart
arcnmaz). 

,

:2)Doğramalarınköşebirleşimlerindealüminyumprofildenmamulköşebağlamaelemanı(lslyalltlmllolmasıhalindeıslyalıtımlı
i profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

12 15.540.1206 Eskiboyalıyüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya ] ., i" --" '--- yapılması (iç cephe)
, tekniİ İaİmİ rİİı boyİlı yuzeylerin tel fırça, zımpa.a veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması,
,zımparalanması,0,,l50 kg su bazlı astarsürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg l.kat,0,100 kg 2.katsu bazlı ipekmatboya yapılması

, için her tür|ü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve körı dAhil, 1 m2 fiyatı. 
I

] ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. . I

,a .u İro .o.o PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara

--lfeınıııaıifı 4+4mmkalınlıkta, 12mma.aboşlukluçiftcamlı pencereünitesinantakılacağı yerinölçüsünegörehazır|anması,cam ı

, yuvasına takozlann konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozlan ile ünitenin 
i

: dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay 
:

; düş;y 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
NOJ, Profi] v_e_ !!!! bedeli kgndj doglama pozuldan ödenlr

Oska/O12-yt



AHŞAP KASA VE KAPI YAİILACAKTİR.
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SEKRETER l

ODADA İıı,ıere
APILMAYACAKTI

NoT l: MEVCUT MTAL ASMA TAVANIN ZEM1NDEN yÜrsBrrİĞİ z.ss ıııBrngoin.
NoT 2:BETONARME DÖŞEMENiN ZEMİNDEN yÜrsnxrİĞİ ı.oo ıııBrngoİn.
NoT 3: BET6NARME DöşEMEvE KADAR TAşvüNü DoLGULU ALçIrANEL KAILAMA BöLME DwAR vAıILACAKTIR.
BLINLIN İÇiN İİ,İErİr ASMA TAVANIN BİR SIRASI SÖKÜLECEKTİR. ALÇIPANEL DUVAR BİTiNCE SÖKÜLEN ASMA TAVANLAR
TEKRAR ESKİ YERiNE MONTE EDILECEKTİR.
NoT 4: ALÇIPANEL BÖLME DLryARLARIN İrİ rınırrı.ınA SATEN ALÇI YAPILACAKTIR.

NOT 5: TÜM ODALARDAASMA TAVAN SEVİYESİNE KADARDUVARBOYASI YAPILACAKTIR.

NoT 6:P3 PENCERELERİ l METRE ÇAPLI,YUVARLAKVE SABİTTİR.

NoT 7: P3 PENCERErpnİ sÖKÜLECEK, YERİNE YENİ VE RENKLi PRoFiLLERLE KANATLI PENCERE YAPILACAKTIR.

NoT 8: İı,ıererren YAPILIRKEN ZEMiNDErİ erışer PARKE MUŞAMBA SERİLEREK KORUNACAKTIR.
NoT 9: ALÇIPANEL BÖLME YAPILAN YERLERİN İrİ renarrşDA AHŞAP SÜPÜRGELİr yapırıcAKTIR.
NoT l0: REKTÖRLÜK YRD 2 oDAsIN BÖLMESiNDEı}122} AHşAP KAPI AÇILACAKTIR.

MEVCUTPENCERE KANATLIPENCERE

çAr l METR!



TEslsAT MAHAL lisresi

işin Adı: MAÜ REKTÖnı-ur BiNAS|NDA BÖLME YAP|LMAS| iŞi

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
i,--.---;,--,-
:_i:oij<i
i:i|<i
iI];<.>,

,l*-

Poz No Tanımı
y
0o
c0

] .u.., no.., .ou , il.:ij,?. 
x 50 mm arasl (üç bölmeli) PVC kablo

AWG, BAK|R

Elektrik Elektİonik
Mühendisi

ı o . ss ı so ı sr. ;l,i',§ll i§;şilH,"'JJ,c.;'o",EJJi'"n. 
ile besleme 

: m +

a 
,ss,ıso 

tıoa||$iu!{5,İ*Iİ:J,:r,?i::;Ş.İj" l8kontakl') ,o*l, * 
, _ .. 

,

' ^ o. ,.n..,"n' Jİr.5 mm', kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme

-^ ]^-,-^,-^^i 3x1 .5mm',KurşunsuzPVCizole|i kablolarilebesleme ı _ _ i

Oska/902-DVl

Sayfa 1 /'

j 35.170.1106
i

Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü
(ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en faz|a 36 W

Topraklı UPS prizi (kırmızı renk|i) 16 A-250 V,



yApI işı_eni vr rrxruix oninr BAşKAıııIıĞI
rexı.ıİx şARTNAME (İş Kalemleri)

işin Adı: MAü REKTöRLüK BiNAS|NDA BöLME YAP|LMAS| iŞi
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

s.
Poz No ımalatın cinsi

.l!s__ __ .-_ :___lZd--__

i Teknik Tarifi: Bina içinde; kuwetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, TS EN i

l 50085_1, Ts EN 500852-,1 , standartlarlna uygun, Ts EN 60695-2-1,1 standardına uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal 
i

: edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC, atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, lP 40 koruma sınıflı, CE 
i

; uygunluk işareti ile piyasaya az edilmiş Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (RoHS) yönetmeliğine uygun,-25"C ila i

, +6o'C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kWcm'ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,('!00 mm ve üstündeki 
i

: ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dlş köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli ,

: olan, Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, :

, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, İç köşe,dış köşe,dirsek,sonlandırma,T dirsek ve çerçveler gibi her türlü 
1

_ bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi.

35.105.,t,l1o16A'e.kadar(3kA),AnahtarlıotomatikSigortalar(3kAkesmeAdet
.-- '-- ..- kapasiteli) -. 

.

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

35105.121,, ?5 A'e. kadar (6 kA), Anahtarlı otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)

, ıexnil 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 az

: Teknik Tarifi: PVC boru içerisinde linye hatları en az2,5 mm2 sorti hatları en az 'l ,5 mm" faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre
: renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini,
i işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları
: normalden fqzla_ g|Qqğu ,hallerde fiyat farkı öde_nmez, Ölçu: Birim Fiyat No. 1Q!- lQQ giuloir

35 170 .t .ı 06 Sıva altı, min. 6Ox60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en a. ] no"t ,JJ' l 
' 
v i l vv 

3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan)
Teknik Tarifi: Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu taraflndan ürün

i belgesine haiz olan sürucülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler lESNA LM-80 belgeli olacaktır.
Armatürlerin kullanım ömrü TM-2,1 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L7O) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRl) en
az 80 olacaktırve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. ArmatürlerTS EN 60598-1 , TS 8698 EN 60598-2-1 , TS EN 60598-2-2
standartlarına, armatür sürücü|eri TS EN 6,1 347-1 ve TS EN 61 347-2-13 standartlarına ve (2014l35lAB) Belirli Gerilim Sınırları İçin

: Tasarlanan Elektrikli Ekipman i|e ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş olacaktır. Armatürler
l akredite bir labaratuvardan allnmış lESNA LM-79 standartlarlna uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, lP koruma
: derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, lK koruma derecesi testleri TS EN62262 standardlna göre yaptlnlmlş o|acaktır.
: Aynca armatürlerAtık Elektrikli ve Elektronik Eşyalann Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür
, pozlarında belirtilen ışık akısı (|m) değerlerilED Tavan Armatürteri: (Ölçü:Ade0 Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm
: DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kallnllğında opal PMMA difüzörlü, en az lP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine
temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.

: Teknik Tarifi: Şebeke ve UPS toprakll prizleri Ts lEc 60884-1+A1+A2 standardlna uygun, priz delikleri norma| veya 45' eğimli,
: çocuk emniyeti korumalı, lP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri
: RJ-45 tipinde, T568A ve T5688 bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yay|ı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-
: 1 1veya RJ-,1 2 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli ,

] (uL94 Vo) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her

,,u"o,1_o1 jI3l5$',Y,'":'n'1'l"]",.:::::]]'"25oVl(45X4Tİ:1: ].^::l l_.- .__ _ j

, İöİnİx fİİİn: şabeke ve UpS topraklı prizleri TS lEC 60884-1+A1 +A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45" eğimli,
ı çocuk emniyeti korumalı, lP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri ]

, Rııs tiplnde, T5684 ve T5688 bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapakh, Telefon prizleri RJ-
: 11veya RJ-,t2 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

;!eV!ma!ZçmqY-n!ş-çiısqahil!ş!e1halQq!esl!n!f!a09ıt4se!!Vççe=rjPye[!y'?!Eru!u!ya!aQa.n.iLe9'!ı1ı'ş!r.)-_._

!o.no..,oo-.İ*i"%:il,.:;;","*l'*,.ou.u*""*l|]::*..-l]-.]1!.:ll---.]
i Teknik Tarifi: Şebeke ve UPS toprakll prizleri TS lEc 60884-1+Al +A2 standardIna uygun, priz delikleri normal veya 45' eğim|i, ',

çocuk emniyeti korumalı, lP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağ|antı uygulaması yapı|abilen, Data prizleri
RJ-45 tipinde, T568A ve T5688 bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-
1,1veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiket|eme 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

3x2.5 mm2, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı
(NHXMH, en az 300/500 V) 

,.i]" .

MARDİN anTuKLu Üıuivensiresi

Birim

Sayfa 1 l2
--- '.- --iPürs;;üi

Miktarı i

35.1 50.1 531

Oska/0,12-yt

2

3
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5

6

7

8

nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.priz montai seti ve cerceve fivatlan birim fivata dahil edilmistir.)

9 m

İ*eşıtrlk Eleiıtroıı i',j
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MARDiıu anTuKLu üruivensirrsi
yApI işı_rni ve rexıuix oeinr BAşKAıuı_rĞr

rexruir şARTNAME (İş Kalemlerİ)
işin Adı: MAÜ REKTÖRLÜK BiNASıNDA BÖLME YAP|LMAS| iŞi
İş Grubu: Ana Grup>E|ektrik Tesisatı
S.'--:|

Birim Miktarı

10

Poz No ımalatın cinsi

Teknik Tarifi: NHXMH, enaz 300i500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

11 ]35.515.7030 Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAK|R DATA KABLOLAR| i m
-"-,i.:...: : Teknik Tarifi: İhzaral,. Vo 60 Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band

i hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan
iHrrRaışkılıfısayesindegeçtutuşan,geneldekendiliğindensönen,yanmasıraslndazehirleticigazvedumançıkarmayanlEC
:6o332.1iEcoozs+testuygunlukbelgeli;4çiftkab|olSoclassD-CAT6estandardında23AwG0,57mmçıplakbakırkaplama
: olçutunoe kablonun teminİ İşyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi 

i

; şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru j

1

Oska/O12-yt

2l2
Pursantaj

I%|

Teknik Tarifi: NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahi|.

}5.1 50.,l 530
3x1.5 mm', Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi
(NHXMH. en az 300/500 V)

m



REKTÖR YRD 2

SEKRETER 2

ELEKTRİK
+DATA+TLF
PRİZLERİ

KLİMA
HATTI

PANOSU REKTÖR YRD 1

BrBrrRir
+DATA+TLF
pnizrBni

SEKRETER 1

tr
u

NOT: DATA VE TELEFON HATLARI PROJEDE
BELİRTİLPN BİLGİ İŞrPM ODASINDAN
ELEKTRİK PRİZLERİDE PROJEDE BELİRTİLEN
ELEKTRİK PANO SUNDAN ALINACAKTIR.

grBrrRir
+DATA+TLF rrİıı,ıe
pnİzı.pnİ _HATTI



TEsisAT MAHAL ı_isresi

işin Adı: rııınÜ RexrÖRLÜK BiNAS|NDA BÖLME YAP|LMAS| iŞi

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa 1 / '

Sıra
No

Poz No Tanımı

o
J
I

= l
o
6
coBirim

1 25.305.1 ,! 
0,t

Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap:.20
mm. 10 atü) (Montai malzemesi bedeli haric)

m +

2 v.188211 9.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet +

3 v.188213 18.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split
klima

Adet +

oska/g02-DVl
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MARDiıu anTuKLu üruivrnsiresi
yApI işlrni vE TExıuix oaine BAşKAıIı_rĞı

rexııİx şARTNAME (İş Kalemleri)
işin Adı: MAü REKTöRLUK aiNlRsıı{oR BöLME vnnıı_ıııınsı işi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa 1 t 1

' S. Pursantaj
Poz No ımalatın cinsi Birim

olarak yerine m"oılaj!

2 :v.1882l1 | 9.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima İ no"t ]

, ieknik riiın: iixiiui rıöminiı oeğer a5öö ötüis;;isöğüimö iapiiiteiinde, 9000 bialaa;i isiimi xjpisıiesinoe. §oğüimaoi (§eenl
: Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 6,1, lsıtmada (SCOP) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 3,9 olan inverter
; kompresörlü,R4l0A gazıyla çahşacak,CE Belgeli soğutma aralığı -10/+43oC ısıtma aralığı -15l+24 oC olacaktır.4 mt bakır borusu

,V 1882/3 18.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima , Adet
' 
Teknik Tarifi: Takribi Nominal değer 17000 btu/saat soğutma kapasitesinde, lSÖÖÖ bİulsaat ısıtma kapİsitÖ§İnÖe. SogÜİmaOa

] (SEER) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 6,1, lsıtmada (SCOP) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 3,9 olan inverter
: kompresörlü,R4l0A gazıy|a çalışacak,CE Belgeli soğutma aralığı -'10/+43oC ısıtma aralığı -15l+24 oC olacaktır.4 mt bakır borusu

,,qrh_,l LJİAıqş
,rUzk.r, /t (rL_,.ıJ^,ç '

/4

Oska/O12-yt

Miktarı

1 25.305.,1 
,l01 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 20 mm, 10 atü)
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Firma Bilgileri
FlRMA ADl-ADRESi KAŞE-lMZA

NQT : .1-Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
2-Teklif isteme yaamızda TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır
S-İlgjliİvlevzuat üyarınca İstek|inin 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,: i
a-.Şardı teklifler.ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır
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