UYGULAMA SINIFI
(20 Öğrencilik)
Taşınırın Adı

S.No

Genel Özellikler

Adet

OYUN ALANI (BAHÇE)
1

Kaydırak

2

Tahterevalli

3

Salıncak

4

Dönme Dolap

5

Tırmanma Aracı

6

Tünel

7

Basketbol Potası

Anaokulu için zemine sağlam oturma özelliği olan, suya dayanıklı malzemeden
yapılmış; merdiven ve kayma işlemine hazırlık kısımlarında emniyet önlemleri alınmış
şekilde olmalıdır.
Anaokulu için tahterevalli, suya dayanıklı ahşap malzemeden köşeleri yuvarlatılmış
özellikte ve grup yaşına uygun olmalıdır.
Anaokulu için ikili salıncak, borusu su, nem ve doğal tabiat şartlarına uygun
malzemeden olmalıdır. Salıncak sepeti de üç tarafı kapalı, emniyet amaçlı ön koruması
olacak şekilde tercih edilmelidir.
Anaokulu için 110 cm çapında, ortadan direksiyonlu, metal aksam fırın boyalı, oturaklar
ahşap malzeme kullanılarak yapılmalıdır.
Anaokulu için zemine sağlam oturma özelliği olan,suya dayanıklı malzemeden yapılmış;
halatlı merdiven, örümcek tırmanma, çubuk tırmanma, ip tırmanma çeşitlerini içine
alacak şekilde olmalıdır.
Anaokulu için sevimli figürler şeklinde olabilecek tünel özellikleri, çevresel şartlara
uygun, dayanıklı, sağlığa uygun, plastik veya suya dayanıklı ahşap malzeme ile
yapılmalıdır.
Anaokulu için yüksekliği ayarlanabilir, yere sabitlenebilen basketbol potası olmalıdır.

8

Voleybol Sahası Direği

Anaokulu için kriko sistemli, yükseklik ayarlı, mapalı voleybol direği olmalıdır.

2

9

Voleybol Filesi

Anaokulu için 2 mm iplik kalınlığında dokuma özelliği olup 4 etrafı bantlı olmalıdır.

1

10 Bisiklet
11 Kameriye
12 Su Masası ve Su Kanalı
13 Kütük Masa
14 Oturma Bankı
15 Maske
16 Merdiven Platform
17 Kütük Tabure
18

Futbol Kalesi

19 Şişme Zıp Zıp
20 Barfiks
21 Denge Sehpası

Anaokulu için üç tekerlekli, önünde, arkasında selesi ve kornası olan, dayanıklı
malzemeden yapılmış olmalıdır.
Anaokulu için 6x4 metre ölçülerinde dış mekan şartlarına uygun, dayanıklı ahşap
malzemeden, içi masalı ve oturaklı olarak yapılmalıdır.
Anaokulu için suya dayanıklı ahşaptan su masası ve buna bağlı içinden suyun ve suda
yüzen oyuncaklarının kayabileceği kanallar şeklinde olmalıdır.
Anaokulu için kütük masa; 1 metre çapında, dayanıklı ağaç kullanılarak su çekmeyecek
özellikte ve işlenerek yapılmalıdır.
Anaokulu için suya dayanıklı ahşap malzemeden köşeleri yuvarlatılmış yaslanma yeri
ilaveli, 110 cm uzunluğunda, 35 cm derinliğinde, 40 cm yüksekliğinde olmalıdır.
Toz maskesi; KKD Yönetmeliği'ne uygun, 100'lü paket hâlinde olmalıdır.
Yapılan işe ve ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış
veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.
Anaokulu için dayanıklı ağaçtan, su çekmeyecek özellikte, işlenmiş ve 30 cm çapında,
25 cm boyunda tabure şeklinde olmalıdır.
Anaokulu için futbol kalesi kanseröjen, kimyasal madde içermeyecek malzemeden,
plastik veya suya dayanıklı ahşap malzeme ile yapılmış. (Taşınabilir özellikte) olmalıdır.
Yerden 60 cm yüksekliğinde, sevimli figürler şeklinde olmalıdır.
Çocuk barfiks ipli salıncak kancalarıyla ister tavana ister demire monte edilebilir, 18x55
cm'lik barbiks barı ve kancalı ipiyle 50 kg taşıma özelliğinde olmalıdır.
180x26x30 cm ölçülerinde suya dayanıklı, köşeleri yuvarlatılmış ahşap malzeme
kullanılarak yapılmalıdır.
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22 Gondol Salıncak

3+3 altı kişilik gondol salıncak, 114x2,5 mm çapında fırın boyalı boru ve ahşap
oturmalık kullanılarak yapılmalıdır.

1

23 Kum Havuzu

Geometrik şekil figürlü, kenarlığı olan ve su çekmeyen özellikte işlenmiş dayanıklı,
ahşap malzemeden 120 cm çapında yapılmalıdır.

1

24 Kum Havuzu Oyuncağı

Kapaklı kepçe, tırmık, kürek, elek, kova, kum kalıbı, damperli kamyon, el arabası ve
kepçeli dozer oyuncakları olmalıdır.

2

1
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30 Ecza Dolabı

Suda batmayan, kaygan yüzeyli, sağlığa uygun plastik malzemeden yapılmış sevimli
figürler (deniz hayvanları, gemi, kayık, yelkenli vb.) suda batmayan büyük ve küçük top
vb. olmalıdır.
Yetişkin ve çocuğa yönelik,büyük ve küçük kazma, bel, tırmık, kürek, büyüteç ve
yetişkine yönelik el arabası olmalıdır.
Bahçedeki girintili dar yerleri de temizleme özelliği olan, misinalı çim biçme makinesi
kullanıma uygundur.
Yüksekliği 198 cm, genişliği 192 cm, derinliği 63,5 cm, çatı genişliği 130 cm, tabanı ve
çatısı bulunan, suya ve neme dayanıklı ahşap malzemedensevimli figürler (ev, araba,
hayvan vb.) kullanılarak duvara veya yere sabitlenmelidir.
15 metre uzunluğunda, yer kaplamaması için normal hortumlardan daha dayanıklı ve eva
spiral uzatmalı olmalıdır.
Duvara monte edilebilir, kapaklı, en az dört raflı ve 60*50*20 cm boyutunda olmalıdır.

31 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Emredici levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

25 Su Havuzu Oyuncağı
26 Bahçe Aleti
27 Çim Biçme Makinesi
28

Bahçe Dolabı

29 Hortum

32 Sağlık Güvenlik İşaretleri
33 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.
Acil çıkış ve ilk yardım levhaları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.
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34 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

1

35 Köpük Sabun

Antimikrobiyel özellikte ve pH değeri uygun olmalıdır. 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

1

36 Lavabo Ünitesi

Çocuklara uygun ölçülerde, tezgâh şeklinde olmalıdır.

1

37 Köpük Sabun Dispenseri

Duvara monte olabilen, en az 700 ml köpük kapasiteli olmalıdır.

1

38 Güvenlik Şeridi

Kullanılan ortama uygun olmalıdır.
Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında
olmalıdır.

10

40 Bahçe Aydınlatması

Işığa duyarlı LED Lamba kullanılmalıdır.

8

41 Paratoner

Bina özelliklerine uygun olmalıdır.

1

42 Talimatlar

El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

43 Talimatlar

Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen
kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.

1

44 Talimatlar

Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli
tedbirler alınacak ve peryodik bakımları yapılmalıdır.

1

39 Kâğıt Havlu Makinesi

1

GİRİŞ (ANTRE)
22 gözlü kolay temizlenebilir verzalit ayakkabı dolabı ürün ölçüleri 25x25,25cm ve
duvara sabit olmalıdır.
Fırınlanmış ahşap malzemeden, oyma kapak kulplu, duvara monte edilen, beşli,
l30x125x40 cm ölçülerinde, uzun aralıkları 5 mm ile bölünmüş, alt ve üste 30 cm rafları
bulunan kapaklı ve duvara sabit olmalıdır.

1

Ayakkabı Dolabı

2

Öğrenci Giysi Dolabı

3

Personel Giysi Dolabı

İki kapaklı, iki raflı, askılıklı, ürün ölçüleri 80x190x50 cm ve duvara sabit olmalıdır.

1

4

Galoşluk

Ahşap , canlı renkerde ve hayvan veya çiçek vb. figürleri olan, pano üzerinde iki gözlü,
kolay temizlenebilir hasır sepet olmalıdır.

1

Günlük Etkinlik Panosu

Sınıf içi ve koridorlarda kullanılacak panolar, okul türüne göre öğrencilerin panoyu etkin
kullanmasına uygun yükseklikte olmalıdır. Panoda sergilenecek ürünleri asmak için
raptiye veya toplu iğne gibi tutturucular yerine çocukların güvenliğini tehlikeye
atmayacak türden alüminyum çerçeveli, mıknatıslı tutturuculu, pano ölçüleri 50x70 cm
ve duvara sabit olmalıdır.

2

5

2
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6

Bekleme Bankı

7

Ayna

8
9

Zil
Megafon

Ahşap malzemeden köşeleri yuvarlatılmış, yüksekliği en az 30 cm,uzunluğu en az 110
cm, oturma genişliği en az 35 cm olmalıdır.
Çocuğun kendisini boydan görebileceği yerde konumlandırılmalıdır. Çerçevelerinin köşe
ve kenarları ovalleştirilmiş olmalıdır. Kırılmaz cam kullanılmalıdır. Çocuklara uygun
yükseklikte duvara monte edilmeli veya çocukların müdahalesiyle düşmeyecek şekilde
dönerli, çift yönlü biçimde tasarlanmalıdır.Yüksekliği 100-120 cm, genişlik 50-65 cm
olmalıdır.
Dijital, otomatik olmalıdır.
Dijital, otomatik olmalıdır.

4

1

1
1

10 Ecza Dolabı

Duvara monte edilebilir, kapaklı, en az dört raflı ve 60*50*20 cm boyutunda olmalıdır.

1

11 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
12 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

1
1

24 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.
Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.
Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun
olmalıdır.
Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun
olmalıdır.
Beyaz zemin üzerinde büyük rakam göstergeli olmalıdır.
Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş
takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren
çıkışlı olmalıdır.
5 kg'lık ambalajda, 30 m² yer kaplar olmalıdır.
Ana kapı girişinde olmalıdır.
Gece görüşlü, bilgisayarlı, 24IR LED'li, ağ bağlantılı en az dört kameralı, en az dört
kanallı DVR kayıtlı yapıda olmalıdır.
Kablolu ve kablosuz hırsız algılama sistemlerinin ve uygulamalarının incelenebileceği
modüler yapıda olmalıdır.
El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.
Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen
kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.
Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca
gerekli tedbirler alınacak ve peryodik bakımları yapılmalıdır.
Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

25 İş Sağlığı ve Güveniliği Dolabı

İSG ile ilgili kullanılan malzemeler bu dolaplarda muhafaza edilmelidir.

1

26 İş Sağlığı ve Güveniliği Panosu
27 Çocuk Kilidi
28 Yangın Söndürme Dolabı
29 Yangın Hortumu

İSG ile ilgili bilgilendirme, denetleme, izleme çalışmaları bu panolarda sergilenmelidir.
Giriş ve sınıf kapısı ve sınıf pencerelerine olmalıdır.
TS EN 671-1 belgeli, sulu sistem olmalıdır.

1
5
1

Yangın hortumu, 38 mm çapında olmalıdır.

1

13 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
14 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
15 Duvar Saati
16 Yangın Algılama ve Alarm Sistemi
17 Kaydırmaz Zemin Malzemesi
18 Kart Okuma Sistemi
19 Kamera Sistemleri Eğitim Seti
20 Hırsız Alarm Eğitim Seti
21 Talimatlar
22 Talimatlar
23 Talimatlar

1
1
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MUTFAK
1

Bulaşık Makinesi

Sanayi tipi, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

1

2

Çay Makinesi

Isıya dayanıklı, paslanmaz çelik olmalıdır.

1

3

Mısır Patlatma Makinesi

4

Kâğıt Havlu Makinesi

5

Tost Makinesi

6

Elde Bulaşık Yıkama Ünitesi (İki
Evyeli Tezgâh)

Elekrikli, mısır patlatma bölümü
ve paslanmaz çelik olmalıdır.
Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında
olmalıdır.
Sanayi büfe tipi, paslanmaz çelik, elektrikli, ısı ayarlı, otomatik termostat kontrollü,
aynı anda en az 16 dilim tost yapma kapasitesine sahip olmalıdır.
Çift evyeli yıkama grubu, yemek artıklarını boşaltma üniteli, paslanmaz çelikten
olmalıdır.
3
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7
8
9
10

Mikser (Tezgâh Üstü)
Sanayi Tipi Ankastre Fırın (Tezgâh
Altı)
Hassas Terazi
Depo Tipi Buzdolabı/Soğutucu

11 Tezgâh Üstü 4'lü Ocak
12 Davlumbaz
13 Şofben, Kombi
14 Çalışma Tezgâhı
15 Servis Arabası
16 Su Isıtıcı
17 El Mikseri
18 Mutfak Robotu
19
20
21
22
23

Meyve Sıkacağı
Tencere
Tencere
Pilav Pişirme Tenceresi
Tava

24 Kek veya Pasta Kalıbı
25 Yemek Saklama Kabı
26 Gıda Saklama Kabı
27 Çaydanlık
28 Cezve
29 Çorba Kasesi
30 Yemek Tabağı

Sanayi tipi, küçük boy, 5 litre hacimli, yumurta, krema karıştırma hamur yoğurma
özellikli, paslanmaz çelik hazneli ve kol 300 Watt gücünde, en az 10 adet devir hızı
olmalıdır.
Paslanmaz çelik krom kaplamalı, elektrikli, pişirme programlı,dijital göstergeli, saat ve
ısı ayarlı olmalıdır
Dijital, denge ayarlı olmalıdır.
Gastronorm modelinde, en az 500 litre iki kapılı, 82*67*210 cm, +2/+5 °C, fan
sirkilasyonlu, paslanmaz çelik, digital termometre termostatlı, poliüretan izolasyonlu
olmalıdır.
Sanayi tipi ve çelik aksamlı olmalıdır.
Sanayi tipinde, orta pişirme ünitesi veya duvar pişirme ünitesi ölçülerine uygun,
paslanmaz çelik, buhar-yağ çekme özellikli, filtreli, içinde aspiratör olmalıdır.
En az 65 litre hacimli, elektrikli, digital göstergeli, ayarlı termostat, emniyet ventilli,
poliüretan yalıtımlı, kazan kısmı titanyum emaye olmalıdır.
Ara raflı, sürgülü kapılı, 190x70x85 cm boyutlarında, paslanmaz çelik,kazan, tencere,
tava gibi pişirme araçlarını depolama amaçlı olmalıdır.
Yemek taşımak için ahşap tekerlekli, 95 X 53 X 84 cm ve iki raflı olmalıdır.
En az 2 litre hacimli, tutma kısmı plastik diğer yüzeyleri paslanmaz çelik olmalıdır.
300 watt güç, hız ayarlı, 2 adet karıştırma
ve hamur yoğurma ayağı olmalıdır.
Ev tipi 1,5 litre kapasiteli, mikser kabı, 800 watt, çok amaçlı çelik parçalayıcı bıçak ve
çırpma diski olmalıdır.
Katı yiyecekler için elektrikli, paslanmaz çelik gövde, meyve suyu haznesi olmalıdır.
Çeşitli boylarda, paslanmaz çelik, kalın tabanlı, kapaklı ve helvane modeli olmalıdır.
Silindirik, çeşitli boylarda, paslanmaz çelik, kalın tabanlı ve kapaklı olmalıdır.
Sanayi tipi, çeşitli boylarda, paslanmaz çelik, kalın tabanlı ve kapaklı olmalıdır.
Çeşitli boylarda, paslanmaz çelik ve kalın tabanlı ve tek kulplu olmalıdır.
Çeşitli boy ve şekillerde (hilton, dilimli, efes, papatya borulu vb.) kek kalıpları, 225 °C
ısıya dayanıklı ve silikon olmalıdır.
Cam, çeşitli boy ve şekillerde kapaklı olmalıdır.
Un, şeker, tahıl gibi gıdaları muhafaza etmek için üretilmiş polikarbonat özelliğinde ve
çeşitli boyutlarda, kapaklı olmalıdır.
Büyük boy, sapı plastik, diğer yüzeyleri paslanmaz çelik olmalıdır.
Paslanmaz çelik olmalıdır.
10 cm çapında ve çukur olmalıdır.
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19-20 cm çapında ve çukur olmalıdır.

24

31 Yemek Takımı (Çatal-Kaşık-Bıçak)

Çelik ve 12 parça olmalıdır.

2

32 Tatlı-Meyve (Çatal-Kaşık-Bıçak)
33 Çay Bardağı
34 Su Bardağı

Çelik ve 12 parça olmalıdır.
Cam olmalıdır.
Paslanmaz çelik, kulpsuz olmalıdır.

2
24
24

35 Sürahi

Paslanmaz çelik olmalıdır.

2

Paslanmaz çelik olmalıdır.
Farklı kullanımlara uygun, paslanmaz çelik olmalıdır.
Metal, paslanmaz çelik olmalıdır.
Metal, paslanmaz çelik olmalıdır.

24
1
1
1

40 Havan ve Eli
41 Ekmek Bıçağı

Ham maddesi pirinç olmalıdır.

1

ABS saplı, paslanmaz çelik, 30 cm olmalıdır.

1

42 Ekmek Bıçağı
43 Doğrama Tahtası

ABS saplı, paslanmaz çelik, 20-25 cm olmalıdır.
Polietilen, 60x40x4, oluksuz olmalıdır.

1
1

36
37
38
39

Çay Tabağı
Rende
Püre Ezme Aleti
Sarımsak Ezici

4
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Paslanmaz çelik, sapı plastik, keskin, genel amaçlı kullanımlar için olmalıdır.

1

Paslanmaz çelik olmalıdır.
Şeffaf cam veya onaylı plastik, kapaklı, kalın cam olmalıdır.
Paslanmaz çelik, sapı plastik olmalıdır.
Paslanmaz çelik, sapı plastik olmalıdır.
Çeşitli boylarda olmalıdır.
Paslanmaz çelik, sapı plastik olmalıdır.
Paslanmaz çelik olmalıdır.
Paslanmaz çelik olmalıdır.
Kaymaz, yuvarlak, dikdörtgen şekillerde ve farklı boylarda olmalıdır.
Paslanmaz çelik olmalıdır.
Çeşitli boylarda, ince-kalın telli, saplı, paslanmaz çelik olmalıdır.
Çeşitli boylarda, paslanmaz çelik olmalıdır.
Çeşitli boylarda, paslanmaz çelik olmalıdır.
Ahşap olmalıdır.
Ahşap olmalıdır.
Silikon ve çiğ yumurtayı malzemeye sürmek için olmalıdır.
Çeşitli boylarda (1/2, 1, 2 litre), paslanmaz çelik ve plastik sıvı ölçer olmalıdır.
Çelik saplı, paslanmaz çelik olmalıdır.
Çeşitli boylarda olmalıdır.
Çiçek, ağaç, insan, hayvan, geometrik figürlü paslanmaz metal ve farklı ham
maddelerden yapılmış olmalıdır.
Zemin el süpürgesi, dayanıklı olmalıdır.
Yapışkanlı, en az 30'lu olmalıdır.
Zemin yüzey temizliği için olmalıdır.
Çelik, ayak pedallı olmalıdır.

1
1
1
1
3
1
1
1
5
1
3
5

1
2
10
1

69 Servis Tabağı

Çelik, 3 bölmeli olmalıdır.

24

70 Köpük Sabun Dispenseri

Duvara monte olabilen, en az 700 ml köpük kapasiteli olmalıdır.

44 Makas
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Fındık-Ceviz Kıracağı
Baharatlık
Kepçe
Spatula
Tahta Spatula
Maşa
Servis Kaşığı (Yemek)
Servis Çatalı (Yemek)
Servis Tepsisi
Kevgir
Telli Kevgir
Tel Süzgeç
Huni
Oklava
Merdane
Fırça
Ölçme Kabı
Çırpma Telli
Tahta Kaşık

64 Kurabiye Kalıbı
65
66
67
68

Süpürge ve Ekipmanı
Hastane Paspası
Emici Malzeme
Çöp Kovası

71 Yangın Tüpü
72 Yangın Algılama ve Alarm Sistemi
73 Bone
74 Sabit Gaz Alarm Cihazı
75 Sağlık Güvenlik İşaretleri
76 Sağlık Güvenlik İşaretleri
77 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere
uygun, 6-12 kg olmalıdır.
Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş
takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren
çıkışlı olmalıdır.
Pakette 100 adet olmalıdır.
Gaz kullanımı konusunda, yanıcı, patlayıcı gaz ile ilgili mevzuat ve standart
hükümlerine hususlara uygun olmalıdır.
Yasaklayıcı levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.
Uyarıcı levha, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.
Emredici levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1
1
1
3
1
1

1
1
1
1
1
1
1

80 Önlük

Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.
Acil çıkış ve ilk yardım levhaları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.
Kumaş olmalıdır.

81 Eldiven

Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.

10

82 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

1

78 Sağlık Güvenlik İşaretleri
79 Sağlık Güvenlik İşaretleri

5

1
1
5

UYGULAMA SINIFI
(20 Öğrencilik)
Taşınırın Adı

S.No

Genel Özellikler

Adet

OYUN ALANI (BAHÇE)
83 Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu
84 Ecza Dolabı

1
1

91 Maske

Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında
kullanılmalıdır.
(Çalışma ve Kullanma Talimatı) İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen
kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.
(Yangın Talimatı)Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca
gerekli tedbirler alınacak ve peryodik bakımları yapılmalıdır..
Atölye ve laboratuvarlarının topraklamaları, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yönetmeliği'ne uygunluğu sağlanmalıdır.
KKD Yönetmeliği'ne uygun, ventilli toz maskesi olmalıdır.

100

92 Köpük Sabun

Antimikrobiyel özellikte ve pH değeri uygun olmalıdır. 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

100

93 Kaydırmaz Zemin Malzemesi
94 Su Arıtma Cihazı
95 Duvar Saati

5 kg'lık ambalajda, 30 m² yer kaplar olmalıdır.
Membran filtreli, 1 ton/gün kapasiteli olmalıdır.

1
1

Beyaz zemin üzerinde büyük rakam göstergeli olmalıdır.

1

96 Atık Torbası
97 Talimatlar

Evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.
Hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçleri için olmalıdır.

98 Yangın Söndürme Battaniyesi

Yangın başlarken önleme amacına uygun olmalıdır.

85

Kaçak Akım ve Yangın
Koruma Rölesi

Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği, onaylandığı, gerçekleştrildiği ve sonucunun
açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.
Duvara monte edilebilir, kapaklı, en az dört raflı ve 60*50*20 cm boyutunda olmalıdır.

86 Talimatlar
87 Talimatlar
90 Topraklama Tesisatı

1
1
1
1

500
1
1

KİLER
Ayarlanabilir, en az 5 raflı, yükseklik 180-190 cm, derinlik 60 -65 cm, İki kapaklı,
60x60 120 cm ve duvara sabit olmalıdır.
Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş
takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren
çıkışlı olmalıdır.

1

Çelik Malzeme Dolabı

2

Yangın Algılama ve Alarm Sistemi

3

Sağlık Güvenlik İşaretleri

Uyarıcı levha, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

4

Sağlık Güvenlik İşaretleri

1

5

Sağlık Güvenlik İşaretleri

6

Sağlık Güvenlik İşaretleri

7

Sağlık Güvenlik İşaretleri

Emredici levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.
Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.
Acil çıkış ve ilk yardım levhaları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.
Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

8

Talimatlar

9

Talimatlar

Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen
kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.
Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca
gerekli tedbirler alınacak ve peryodik bakımları yapılmalıdır.

3
1

1
1
1
1
1

ETKİNLİK ODASI

1

2

Masa

Kaplaması sağlam, çok ağır olmayan fırınlanmış ahşap malzemeden, birinci kalite
yapıştırıcı ile yapıştırılmış, köşeleri yuvalatılmış olmalıdır. Yükseklik 50-55 cm, genişlik
60-65 cm, daire masa çapı 100-120 cm, uzunluk, isteğe bağlı olarak kare, dikdörtgen,
daire ve yarım daire masa kullanılabilir.

5

Dolap

Kaplaması sağlam, çok ağır olmayan fırınlanmış ahşap malzemeden rafları, güvenli ara
bağlantısı olacak şekilde güvenlik kilidi olan tekerlekli ve duvara sabit
olmalıdır.Ürün ölçüsü en az
60 x 65 x 98 cm ve raflı olmalıdır.

8

6

UYGULAMA SINIFI
(20 Öğrencilik)
Taşınırın Adı

S.No

Genel Özellikler

Adet

OYUN ALANI (BAHÇE)

3

Sandalye

4

Karton Kâğıt Dolabı

5

Sınıf Panosu

6

Bilgisayar

7

Etkileşimli Tahta

Bir çocuğun çalışabileceği genişlikte, kaplaması sağlam, çok ağır olmayan fırınlanmış
ahşap malzemeden oturma ve yaslanma yüzeyleri oturma ergonomisi açısından 6-9 mm
oyuntulu düşmeye karşı risksiz tasarlanmalıdır.Ürün ölçüsü en az yükseklik 50-60 cm,
oturma genişliği 30-36 cm, oturma derinliği 30-34 cm, oturma yüksekliği 29-33cm
olmalıdır.
Kaplaması sağlam, çok ağır olmayan fırınlanmış ahşap malzemeden en az 5 raflı
güvenlik kilidi olan, tekerlekli ve duvara sabit olmalıdır. Ürün ölçüsü 55x80x76 h cm
olmalıdır.
Öğrencilerin panoyu etkin kullanmasına uygun yükseklikte olmalıdır. Panoda
sergilenecek ürünleri asmak için raptiye veya toplu iğne gibi tutturucular yerine
çocukların güvenliğini tehlikeye atmayacak türden alüminyum çerçeveli, mıknatıslı
tutturuculu, pano ölçüleri 50x70 cm ve duvara sabit olmalıdır.
Dizüstü bilgisayar olmalıdır.

24

1

4

1
1

Kapaksız Dolap

Çocuğun materyali görebileceği ve erişebileceği özellikte, raflara yerleştirilmiş şeffaf
kutular kullanılmalı, materyal dolaplarında kapak veya çekmece kullanılmamalıdır.
Dolaplar, okul öncesi eğitim programının gerektirdiği eğitim ortamını düzenlenmesine
imkân verecek biçimde kolay hareket ettirilebilir olmalıdır.

1

Trafik Oyun Halısı

Çocuğun materyali görebileceği ve erişebileceği özellikte, raflara yerleştirilmiş şeffaf
kutular kullanılmalı, materyal dolaplarında kapak veya çekmece kullanılmamalıdır.
Dolaplar, okul öncesi eğitim programının gerektirdiği eğitim ortamını düzenlenmesine
imkân verecek biçimde kolay hareket ettirilebilir olmalıdır.

1

10 Çiftlik Oyun Halısı

Okul öncesi eğitim programı kapsamında, uygun öğrenme merkezlerinde kullanılmak
üzere sınıfın büyüklüğüne göre halı bulundurulmalıdır. Halılar kayma olmaması için jel
tabanlı, anti bakteriyel özellikte ve kolay silinebilir olmalıdır. Halılar sürtünmeden
kaynaklanacak yaralanmalara sebep olmayacak sertlikte olmalıdır.

1

11 Seksek Oyun Halısı

Okul öncesi eğitim programı kapsamında, uygun öğrenme merkezlerinde kullanılmak
üzere sınıfın büyüklüğüne göre halı bulundurulmalıdır. Halılar kayma olmaması için jel
tabanlı, anti bakteriyel özellikte ve kolay silinebilir olmalıdır. Halılar sürtünmeden
kaynaklanacak yaralanmalara sebep olmayacak sertlikte olmalıdır.

1

12 Evcilik Oyun Halısı

Okul öncesi eğitim programı kapsamında, uygun öğrenme merkezlerinde kullanılmak
üzere sınıfın büyüklüğüne göre halı bulundurulmalıdır. Halılar kayma olmaması için jel
tabanlı, anti bakteriyel özellikte ve kolay silinebilir olmalıdır. Halılar sürtünmeden
kaynaklanacak yaralanmalara sebep olmayacak sertlikte olmalıdır.

1

13 Kitaplık

Kaplaması sağlam, çok ağır olmayan fırınlanmış ahşap malzemeden en az 5 raflı
güvenlik kilidi olan tekerlekli olmalıdır. Kitaplık, öğrencilerin kitapların ön yüzlerini
görebileceği şekilde düzenlenmelidir (üçgen prizma şeklinde, basamaklı ve çift taraflı
kullanmaya uygun planlanabilir). Çift yönlü kullanılabilir özellikte ve okul öncesi
eğitim programının gerektirdiği eğitim ortamını düzenlenmesine imkân verecek biçimde
kolay hareket ettirilebilir olmalıdır. Ürün ölçüsü yüksekliği 90-100 cm olmalıdır.

1

14 Çöp Kovası

Çelikten, kapaklı, ayak pedalı ile açılabilir, etkinlik sınıfı ve bahçede kullanılacak olan
çöp kovaları, elle müdahaleyi gerektirmeden açılıp kapanabilecek özellikte olmalıdır.

1

15 Kampet

Üst üste istiflenebilen,ayaklarında birinci sınıf plastik malzeme
kullanılmış, ayak ara bağlantılarında 2,5x1,5 mm kalınlığında profil boru kullanılmış,
PVC kaplı, su geçirmez kumaştan imal edilmiş olmalıdır.

22

16 Kukla Sahnesi

Ayaklı, büyük boy kukla sahnesi, etkinlikler sırasında düşmeyi engelleyecek biçimde
olup en fazla 125 cm yüksekliğinde ve duvara veya yere sabit olmalıdır.

1

8

9

7

UYGULAMA SINIFI
(20 Öğrencilik)
S.No

Taşınırın Adı

Genel Özellikler

Adet

OYUN ALANI (BAHÇE)
17 Öğretmen Kişisel Dolabı

Ahşap, çift kapılı, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.

1

18 Ecza Dolabı

Duvara monte edilebilir, kapaklı, en az dört raflı ve 60*50*20 cm boyutunda olmalıdır.

1

19 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Uyarıcı levha, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

20 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Emredici levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

21 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.

1

22 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Acil çıkış ve ilk yardım levhaları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.

1

23 Talimatlar

Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen
kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.

24 Talimatlar

Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca
gerekli tedbirler alınacak ve peryodik bakımları yapılmalıdır.

25 Ekranlı Araçlar

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
uyarınca ekranlı araçlarla çalışmalarda gerekli tedbirler alınmalıdır.

26 Yangın Algılama ve Alarm Sistemi

Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş
takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren
çıkışlı olmalıdır.

27 Yangın Tüpü

Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere
uygun 6-12 kg olmalıdır.

28 Yönler

(Yardımcı Bilgi İşareti) (levha) Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmaldır.

29 Önlük

Sık yıkamaya dayanıklı özellikte kumaş olmalıdır.

5

30 Kaydırmaz Zemin Malzemesi

5 kg'lık ambalajda, 30 m² yer kaplar olmalıdır.

2

31 Çantalı İlk Yardım Seti

Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı bezi (DIN
61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi (DIN
13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster
(DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal
makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3
adet üst koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 adet el feneri, 6 adet
tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil
durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun
kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı
ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri olmalıdır.

1

32 Ayaklı Abaküs

55x100 cm ölçülerinde, ayaklı, 100 taşlı istenilen yere taşınma özelliği olan,renkli taşları
ile ilgi çekici hâle getirilmiş, rahat kullanılabilir özellikte olup dayanıklı ahşap
malzemeden,
düşük ağırlıkta, fırınlanmış, boyasız,mat cila ile işlenmiş olmalıdır.

1

33 Hayvan Maketi

Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun dayanıklı ahşap malzemeden, düşük ağırlıkta
fırınlanmış, boyasız, mat cila ile işlenmiş ağaçtan (karada, havada, suda, hem karada
hem de suda yaşayan hayvan maketleri) yapılmış olmalıdır.

1

34 Fen ve Doğa Dolabı

Okul öncesine yönelik fen ve doğa etkinliğinde kullanılacak araç gereçleri içine
alabilecek ölçülerde,yaklaşık 30x60 x77,5 cm ebatlarında dayanıklı, renksiz, fırınlanmış,
ahşap malzemeden ve duvara sabit olmalıdır.

1

8

UYGULAMA SINIFI
(20 Öğrencilik)
S.No

Taşınırın Adı

Genel Özellikler

Adet

OYUN ALANI (BAHÇE)
35 Arabalı Puzzle
36 Büyük Blok
37 Mutfak Dolabı
38 Kuaför Masası
39 Çamaşır Makinesi
40 Ütü Masası
41 Ahşap Çamaşırlık
42 Tamir Atölyesi
43 Manav Tezgâhı
44 Telefon
45 Beşik
46 Müzik Aletleri Askısı
47 Trafik Eğitim Seti
48 Bovling Seti
49 Voleybol Topu
50 Blok Seti
51 Jenga Seti
52 Organ Yeleği
53 Boyut Kavramı Oyuncağı

54 Miktar Kavramı Oyuncağı

55 Zaman Kavramı Oyuncağı

56 Mekan Kavramı Oyuncağı
57 Yön Kavramı Oyuncağı

Lego herhangi bir kimyasal bulaşma özelliği olmayan, sağlığa uygun, dayanıklı plastik
malzemeden yapılmış ve 12 parça olmalıdır.
Herhangi bir kimyasal bulaşma özelliği olmayan, sağlığa uygun, dayanıklı plastik
malzemeden yapılmış, en az 48 parça olmalıdır.
30 cm x 60 cm x77,5 cm ölçülerinde, dayanıklı, renksiz, fırınlanmış, ahşap malzemeden
yere veya duvara sabit olarak yapılmalıdır.
Yaklaşık 81,5 cm x 48 cm x 45 cm ebatlarında, dayanıklı, renksiz, fırınlanmış, ahşap
malzemeden yere veya duvara sabitlenebilir özellikte olmalıdır.
36 x 36 x 51 cm ölçülerinde, gerçeğine çok yakın görünüşte, dayanıklı, renksiz,
fırınlanmış,ahşap, malzemeden yapılmış olmalıdır.
Yükseklik 57, en 18 cm ölçülerinde, dayanıklı, renksiz, fırınlanmış, ahşap, malzemeden
yapılmış olmalıdır.
47x46x34 cm ölçülerinde dayanıklı, renksiz, fırınlanmış, ahşap malzemeden yapılmış
olmalıdır.
100x55x40 cm ölçülerinde dayanıklı, renksiz, fırınlanmış, ahşap malzemeden yapılmış
olmalıdır.
62x100x34 cm ölçülerinde dayanıklı, renksiz, fırınlanmış, ahşap
malzemeden yapılmış olmalıdır.
Düşük ağırlıkta, dayanıklı, renksiz, fırınlanmış, ahşap malzemeden gerçeğine yakın
görünümde olmalıdır.
Ahşaptan, dayanıklı, renksiz, fırınlanmış gerçeğine yakın görünümde olmalıdır.
Duvara monte edilebilir özellikte, 90x65 cm ölçülerinde, dekoratif ve sevimli figürleri
olan, dayanıklı, renksiz, fırınlanmış ahşap malzemeden olmalıdır.
85 cm yüksekliğinde,alt tablaya kum doldurarak ağırlık artması ile dış ortamda da
kullanabilme özelliği olan, en gerekli trafik işaretlerini içeren, birden fazla çocuğun
oynamasına elverişli, kurulumu kolay, eğlenceli ve öğretici özellikte olmalıdır.
3 yaş üzerine uygun, 6 adet 23,5x23,5x20 cm ölçülerinde yumuşak labut ve bir adet top
olmalıdır.
Standartlara uygun olmalıdır.
Ağırlığı fazla olmayan ahşaptan(kütük vb.) büyük ölçülerde,içi dolu, geometrik
şekillerde kesilmiş, zımparalanmış, fırınlanmış, boyasız, mat cila ile işlenmiş prizmalar
set hâlinde olmalıdır.
Düşük ağırlıkta, fırınlanmış, boyasız, mat cila ile işlenmiş ağaçtan ve 54 parçalı
olmalıdır.
45 x 37 x 2 cm ebatlarında, arka kısmında ve ön kısmında iç organlarımızı gösteren
organların altı cırtla tutturma özelliğine sahip olmalıdır.
Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun, düşük ağırlıkta ahşap malzemeden yapılmış
büyük- orta- küçük; ince-kalın, uzunkısa; geniş-dar kavram oyuncağı olmalıdır.
Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun düşük ağırlıkta ahşap malzemeden yapılmış azçok, ağır-hafif; boş-dolu, tek-çift, bütün-yarım, kalabalık-tenha kavram oyuncağı
olmalıdır.
Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun, düşük ağırlıkta ahşap malzemeden yapılmış;
önce-şimdi-sonra, gece-gündüz, sabah-öğle-akşam, dün-bugün-yarın ve yıl kavramını
geliştirici özellikte oyuncak olmalıdır.
Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun düşük ağırlıkta ahşap malzemeden yapılmış;
uzak-yakın, önünde-arkasında, yukarıda-aşağıda, içinde-dışında, içeri-dışarı, yanındaarkasında kavramını geliştirici özellikte oyuncak olmalıdır.
Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun, düşük ağırlıkta ahşap malzemeden yapılmış
içeri-dışarı, aşağı-yukarı, ön-arka, ileri-geri, sağ-sol kavramını geliştirici olmalıdır.

9
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58 Duyu Kavramı Oyuncağı

Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun, düşük ağırlıkta ahşap malzemeden yapılmış,
tatlı-acı, tuzlu-ekşi, sıcak-soğuk-ılık, sert-yumuşak, taze--bayat, pütürlü-kaygan, kokulukokusuz,sesli-sessiz kavramını geliştirici olmalıdır.

1

59 Diğer Kavram Oyuncağı

Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun,düşük ağırlıkta ahşap malzemeden yapılmış,
aynı-farklı-benzer, eski-yeni, yaşlı-genç,
açık-kapalı, hızlı-yavaş, canlı-cansız, hareketli-areketsiz,düzenli-düzensiz, kolay-zor,
benzer-farklı kavramını geliştirici olmalıdır.

1

60 Duygular Kavramı Oyuncağı

Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun, düşük ağırlıkta ahşap malzemeden
yapılmış;mutlu olma, üzgün olma, kızgın olma,
korkma, sevme kavramını geliştirici olmalıdır.

1

61 Renk Kavramı Oyuncağı

Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun,düşük ağırlıkta ahşap malzemeden yapılmış, ana
renkler kırmızı-sarı-mavi; ara renkler
turuncu-yeşil-mor; renk tonları, siyah,beyaz kavramını geliştirici olmalıdır.

1

62 Şekil Kavramı Oyuncağı

Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun, düşük ağırlıkta ahşap malzemeden
yapılmış,kenar-köşe-doğru-eğri-düz-yamuk gibi nesnelerin şekilleri; daire-üçgen-karedikdörtgen kavramını geliştirici geometrik şekiller olmalıdır.

1

63 Sayı Kavramı Oyuncağı

Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun, düşük ağırlıkta ahşap malzemeden yapılmış
1'den 20'ye kadar ritmik sayma,1'den 9'a kadar sayıları tanıma, 1'den 10'a kadar sayıdaki
nesnelerle eksiltme artırma yapma kavramını geliştirici olmalıdır.

1

66 Isı ve Nem Ölçer

Okulöncesi eğitim programına uygun, meyveler, sebzeler, yıldız, güneş, ay, gezegen, kar
taneleri, iç organ, kulak, diş, kafatası, iskelet, diş fırçası, dürbün, mikroskop, küre, el
feneri, terazi, termometre, ayna, mıknatıs, büyüteç, kum saati araçları gerçeğe ve ince
ayrıntıları gösteren kullanıma elverişli olmalıdır.
Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun, boncuklu tef, davul, ksilafon, saplı zil, üçgen
zil, dörtlü şıngıraklı, ses bloğu, marakas, ikili ses çıkarma bloğu, ikili çıngıraklı, dört zilli
tef, gitar, fülüt, melodika, piyano aslına yakın özellikte en çok ahşap malzemeden
olmalıdır.
Oda sıcaklığı ve nemini ölçebilir ve duvara sabitlenmiş olmalıdır.

67 Duvar Saati

Beyaz zemin üzerinde büyük rakam göstergeli olmalıdır.

64 Fen ve doğa Oyuncakları

65 Müzik Aletleri

68 Projeksiyon Cihazı

1

1
1
1
1

69 Eğitici Hikaye Kitap Seti

Okul Öncesi Eğitim Programını destekleyici konu, yazı ve resim özelliklerinde
olmalıdır.

1

70 Kukla Seti

Okul Öncesi Eğitim Programını destekleyici özellikte (canlı ve cansız varlıkların
karakterleri) olmalıdır.

1

71 Projeksiyon Perdesi

Taşınabilir ayakta durma özelliği olmalıdır.

1

72 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

1

73 Oyuncak Ütü

Hafif, dayanıklı, renksiz, fırınlanmış, ahşap, malzemeden gerçeğine yakın görünümde
olmalıdır.

1

ÇOK AMAÇLI SALON
1

Sandalye

50-60 cm üksekliğinde, 30-36 cm genişliğinde, 30-34 cm oturma derinliğinde, 29-33
cm oturma yüksekliğinde, sandalyelerin oturma ve yaslanma yüzeyleri oturma
ergonomisi açısından 6-9 mm oyuntulu ve düşmeye karşı risksiz olmalıdır.

24

2

Masa

122x61x51 cm ölçülerinde, kaplamasız, sağlam, çok ağır olmayan, fırınlanmış ahşap
malzemeden birinci kalite yapıştırıcıyla yapıştırılmış, köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır.

4
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3

İlk Yardım Dolabı

RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762"lı İlkyardım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.
Duvara monte edilmiş hâlde bulundurulmalıdır.

1

4

İlk Yardım Malzemesi

Steril pamuk paketi, steril gaz bezi (çeşitli büyüklüklerde), steril sargı bezleri, elastik
bandaj, yara bandı, flaster, çengelli iğne, küçük bir ayna, cımbız, makas, termometre,
oksijenli su olmalıdır.

1

5

Ses Yayın Cihazı

AUX girişli-USB girişli, mikrofon girişli, MP3 çalar özellikli olmalıdır.

1

6

Ses Yayın Cihazı Dolabı

Metal, kilitli, tekerleklerinde güvenlik kilidi ve duvara sabit olmalıdır.

1

7

Kablosuz El Mikrofon

44 db ve dinamik olmalıdır.

1

8

Yaka Mikrafonu

1000 ohm'luk, 6 m korumalı olmalıdır.

2

9

Atatürk Köşesi

Tamamı MDFlam olup en az 6 parçadan olmalıdır.

1

10 Yangın Söndürme Cihazı

Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere
uygun, 6-12 kg olmalıdır.

1

11 Yangın Algılama ve Alarm Sistemi

Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş
takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren
çıkışlı olmalıdır.

1

12 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yasaklayıcı levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

13 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Uyarıcı levha, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

14 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Emredici levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

15 Sağlık Güvenlik İşaretleri
16 Sağlık Güvenlik İşaretleri
17 Talimatlar
18 Talimatlar

Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.
Acil çıkış ve ilk yardım levhaları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.
(Çalışma ve Kullanma Talimatı) İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen
kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.
(Yangın Talimatı)Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca
gerekli tedbirler alınacak ve peryodik bakımları yapılmalıdır..

1
1
1
1

19 Ecza Dolabı

Duvara monte edilebilir, kapaklı, en az dört raflı ve 60*50*20 cm boyutunda olmalıdır.

1

20 Duvar Saati

Beyaz zemin üzerine büyük rakam göstergeli olmalıdır.

1

21 Kaydırmaz Zemin Malzemesi

5 kg'lık ambalajda, 30 m² yer kaplar olmalıdır.

4

22 Kâğıt Havlu Makinesi

Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında
olmalıdır.

1

23 Talimatlar

El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

24 Talimatlar

Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen
kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.

1

25 Talimatlar

Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca
gerekli tedbirler alınacak ve peryodik bakımları yapılmalıdır.

1

26 Yangın Söndürme Battaniyesi

Yangın başlarken önleme amacına uygun olmalıdır.

1

27 Yangın Söndürme Cihazı

Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere
uygun 6-12 kg olmalıdır.

1

28 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

1
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DEPO
1

Çelik Malzeme Dolabı

Ayarlanabilir, en az 5 raflı, iki kapaklı
ve duvara sabit olmalıdır.

3

2

Öğrenci Kişisel Dolabı

Dolap gövdesi 18 mm suntalamdan imal edilmiş, keskin köşe ve kenarlar PVC malzeme
ile yumuşatılmış, dolap arkalığı 5 mm duralit ile kaplanmış, dolap kapak ve çekmeceleri
renkli suntalam malzemeden üretilmiş, rafları 5x5 bölmeli olmalıdır.

1

Kampet Dolabı

Dolap gövdesi 18 mm suntalamdan imal edilmiş, keskin köşe ve kenarlar PVC malzeme
ile yumuşatılmış, dolap arkalığı 5 mm duralit ile kaplanmış, dolap kapak renkli suntalam
malzemeden üretilmiş, en az 1.50x60 cm ve 25 kampet yerleşecek şekilde ve yere sıfıra
sıfır olacak şekilde duvara sabit olmalıdır.

1

4

Merdiven

Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun,basamakları kaymaz
malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış,eterli sağlamlıkta el
merdivenleri kullanılmalıdır.Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca
gerekli tedbirler alınmalıdır.

1

5

Sağlık Güvenlik İşaretleri

Emredici levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

8

Yangın Algılama ve Alarm Sistemi

Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş
takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren
çıkışlı olmalıdır.

1

9

Takım Çantası

Kesici, delici, yanıcı, yakıcı vb. malzemelerin muhafazası için olmalıdır.

1

10 Ev Tipi Ütü

Buharlı ve ütü masası ile birlikte katlanabilir olmalıdır.

1

11 Saç Kurutma Makinesi

Soğuk hava üfleme ve en az 2 hız 3 ısı ayarı özelliğiolmalıdır.

1

12 Kamera

Dijital olmalıdır.

1

13 Baskül

Mekanik boy ölçerli terazi olmalıdır.

1

14 Digital Kulak Ateş Ölçer (Timpanik)

Ölçüm hassasiyeti, geniş ölçüm aralığı, yüksek ateş alarmlı, ekran aydınlatma ışığı
bulunan, otomatik kapanma özelliklerine sahip olmalıdır.

1

15 Matkap Makinesi

Darbeli matkap (el breyzi) olmalıdır.

1

16 Matkap Makinesi

Şarjlı matkap , vida sıkma özelliği olmalıdır.

17 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Uyarıcı levha, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

18 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Emredici levhalar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

19 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.

1

20 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Acil çıkış ve ilk yardım levhaları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun
olmalıdır.

1

21 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

1

3

TUVALET
1

Çamaşır Makinesi

Set altı, kurutma özellikli, en az 9 kg yıkama kapasiteli, en az 5 programlı, paslanmaz
çelik gövdeli olmalıdır.

1

2

Temizlik Malzeme Dolabı

Çift kapılı, raflı, kilitli olmalıdır. Kimyasalların depolanmasına uygun, tepkime ve
reaksiyon vermeyecek özellikte Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'ne uygun özellikte ve
duvara sabit olmalıdır.

1
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3

Kâğıt Havlu Makinesi

Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında
olmalıdır.

1

4

Köpük Sabun Dispenseri

Duvara monte olabilen, en az 700 ml köpük kapasiteli olmalıdır.

1

5

Kaydırmaz Zemin Malzemesi

5 kg'lık ambalajda, 30 m² yer kaplar olmalıdır.

1

6

Dezenfektan Solüsyon

Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

1

7

Önlük

Sık yıkanabilir özellikte, dayanıklı malzemeden iş önlüğü olmalıdır.

1

8

Bone

100 adet içerecek kutularda olmalıdır.

1

9

Maske

KKD Yönetmeliği'ne uygun, toz maskesi 100'lü paket hâlinde olmalıdır.

1

10 Eldiven

(İş Eldiveni) Isıya, aside dayanıklı içi pamuklu ve kesilme, yırtılma, delinmeye
dayanıklı eldiven olmalıdır.

1

11 Hastane Paspası

Yapışkanlı, en az 30'lu olmalıdır.

2

12 Çöp Kovası

Çelik, ayak pedallı, 25 litrelik olmalıdır.

2

13 Tuvalet Fırçası

Çelik gövdeli, aşınmaya kopmaya dayanıklı fırça özelliğinde olmalıdır.

6

14 Çöp Kovası

Çelik,ayak pedallı ve 5 litrelik olmalıdır.

6

16 Yangın Algılama ve Alarm Sistemi

Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş
takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren
çıkışlı olmalıdır.

1

17 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

1

18 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Uyarı İşareti Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

1

19 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Emredici Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

1

20 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun
olmalıdır.

1

21 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun
olmalıdır.

1

22 Sağlık Güvenlik İşaretleri

Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

1

23 Köpük Sabun

Antimikrobiyel özellikte ve pH değeri uygun olmalıdır. 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

10

24 Güvenlik Şeridi

Kullanılan ortama uygun olmalıdır.

10

25 Kaydırmaz Zemin Malzemesi

5 kg'lık ambalajda, 30 m² yer kaplar olmalıdır.

1

26 Talimatlar

El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

1

27 Talimatlar

Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen
kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.

1

28 Talimatlar

Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca
gerekli tedbirler alınacak ve peryodik bakımları yapılmalıdır.

1

29 Talimatlar

Hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçleri için olmalıdır.

1

30 Lavabo Ünitesi

Çocuklara uygun ölçülerde tezgâh şeklinde olmalıdır.

4
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ALAN ŞEFİ ODASI
1

Çerçeve Takımı (3'lü)

Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe

1

2

Çöp Kutusu

Metal ayak pedallı olmalıdır.

1

3

Dosya Dolabı

Ahşap, kilitli, cam kapaklı ve raflı olmalıdır.

1

4

Kişisel Dolap

Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.

1

5
6
7
8
9
10
11
12

Koltuk
Masa
Masaüstü Bilgisayar
Misafir Koltuğu
Pano
Sehpa
Telefon
Yazıcı

Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.
Ahşap, L tipi ve etejerli olmalıdır.
Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.
Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.
Mantar üzeri kumaş kaplı olmalıdır.
Ahşap olmalıdır.
Telsiz, aktarma, tektuş özellikli olmalıdır.
Lazer ve çok fonksiyonlu olmalıdır.

1
1
1
2
1
1
1
1
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