
H|LVAN 2 NO,LU AsM

1. 24 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. gerekli askı aparatları dahil montajı
yapılacak. Geriye kalan oluklar tamiratı yapılacak,

2. 5 adet yağmur iniş boruları değişecek. Her bir yağmur iniş oluğu 7 m
uzunluğunda toplamda 35 m olacak, boru montajı askı aparatı dahi| ,100 lük
boru kullanılaca k.

3. Mevcut çatıya 60 m2 alanındaki membran ve 2 kat su yalıtımI yapılacak. Eski
membran ve su yalıtımı çıkarılıp yenisiyle değişecek.

4. Çatı onarımı sırasında 10 cm genişliğinde lambri tahtası mevcut malzemeyle
değişecek. Ortalama 40 m2 alanında alan kaplanacak.

5. Tüm çatı kiremitleri istiflenecek. Mevcut çatı alanı 20m/ISm ebatlarında. Çatının
iskelet, taşıyıcı ve dikme vb. elamanlar onarılacak. Onarım yapıldıktan sonra
lambri, membran ve su yalıtımı döşenecek. Döşeme işleminden sonra istiflenen
kiremitler yıkanıp temizlendikten sonra geri montajı yapılacak.

6. Çatı alanında istiflenecek kiremitlerin 35 m2 alanındaki kiremit|er yenisi ile
değişecek. İstiflenme sırasındaki malzeme zaiyatı firma tarafından
ka rş ıla naca ktır.

7, Çatının mahya kiremitleri de dahil olmak üzere çatınIn tamamı değişecek.
8. Moloz ve hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.
9. Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenlik tedbirlerini alacak.
10.Yapılan oluklara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.
].1.Kullanı|acak malzemeler TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır.
].2.Kurum tarafından malzeme numuneleri onay| alındıktan sonra uygulamaya

başlanılacak.
13.Firma anahtar teslim iş yapacaktır.
14.Uygulama sırasında nakliye, montaj, de montaj, işçilik vb. işler firmaya aittir.
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17.Moloz ve hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.

1,8.Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenlik tedbirlerini alacak,

19.Kullanılacak ma|zemeler TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır,

20.kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başlanılacak.
2lFirma anahtar teslim iş yapacaktır.
22.Uygulama sırasında nakliye, montaj, de montaj, işçilik vb. işler firmaya aittir.
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ŞARTNAMELERi

5iVEREK 5 No,LU ASM

1. Çatı alanı 23,5 m/I8 m ölçülerinde.
2. 6 adet yağmur iniş borusu yapılacak. Her yağmur iniş borusu 9 m uzunluğunda

toplamda 54 m olacak. 1O0'lük boru kullanılarak duvara askı aparatı dahil

montaj! yapılaca k.

3. 90 m uzunluğunda gatvanizli oluk yapılacak. Gerekl| askı aparatlarl dahil montajı

yapılacak. Gerekli tüm askı ve aparatlar dahil olacaktır.

4. Yapılan oluklara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.

5. Mevcut çatı karo kaplamadır. Yeni yapıtacak çatı çelik konstrü ksiyond a n imal

edilecek.
6. Mevcut bacalar yeni yapılacak çatıyı geçecek şekilde yükseltilecek gerekli tüm

giderler firmaya ait olacak.

7. Yeni yapılacak çatl için gerekli tüm demir doğrama malzemeleri göz ününde

bulu nd u rularak fiyat verilecek.
8. Çatının iskeleti yapıldıktan sonra kiremit desenli 4 hadveli saç imal edilecek. Saç

özelikleri 0.5 mm kalınlığında fabrika boyalı olacaktır.

9, Çatı imalatı sırasında mahya sacl, çatı montaj vidaları, silikon, poliüretan köpük

gibi giderler firmaya aittir.
1O.Yeni yapılacak çatı alanı mevcut parapet duvarını 50 cm geçecek şekilde saçak

yapılacak. Ve parapet duvarına çatının yükü gelmeyecek şekilde uygulaması
yapılacak.

].1.Yeniyapılacak çatının saçak kısmına 8 mm kalınlığında betopan malzemeyle

uygulaması yapılacak. Uygulama sırasında gerekli tüm malzemeler firmaya aittir.

Betopan yapıldıktan sonra alçı ve boyası idaren istediği renkte yapılacak.

1,2.Çatıya çıkan kapının de montajı yapılacak. Yeni çatı yapıldıktan sonra eski kapıya

benzer yeni bir imalat yapı|ıp yeni çatlya montajl sağlanacak. Montajdan sonra

firma su sorununu çözmek için yapılan kapının yalıtımını sağlayacak.

13.Mevcut çatıda bulunan 2 adet su deposu çatının içinde kalmak şartıyla
de montajı ve montajı yapılacak. Gerekli tüm tesisat malzemeleri firmaya ait

oIaca ktır.
14.Çatının su deposu ve asansör odası için bir adet kapı yapılacak çatını giriş çıkışı

sağlanacaktır. Yapılacak kapı ölçüleri 100cm/100cm ebatlarında olacak. kutu

profillerden imal edilecek. Yapılacak kapı çatının orta kısmında olacak gerekli

görülmesi halinde çattnın iç kısmana iniş için merdiven yapılacak.

15.7 adet klima montaj ve de montajı yapılacak. Taşınacak yerler asm'nin dış cephe

kısmına yapılacak. Gerekli tüm malzemeler firmaya ait olacak.
16.Çatıya çıkış ve iniş için 3.5 yüksekliğinde 40mm/40mm/2mm ebatlarındaki kutu

profil ile merdiven imal edilecek ve beyaz renge boy aca k. Ya pılacak merdiven
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1. 34 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. Gerekli askı aparatları dahil montajı
yapılacak. Geriye kalan oluklar tamiratı yapılacak.

2. 3 adet yağmur iniş boruları değişecek. Her bir yağmur iniş oluğu 7 m

uzunluğunda toplamda 21 m olacak, boru montajı askı aparatı dahil, 100'lük

boru kullanılaca k.

3. Mevcut çatının tümüne membran ve 2 kat su yalıtımı yapılacak, Eski membran

ve su yalıtımı çlkarlllp yenisiyle değişecek.
4. Çatı onarımı sırasında 10 cm genişliğinde lambri tahtası mevcut malzemeyle

değişecek. Ortalama 72 m2 alanında alan kaplanacak.
5. Tüm çatı kiremitleri istiflenecek. İstiflenen kiremitler kurumdan uza klaştırlılacak.

Mevcut çatı alanı 24m/14,5m ebatlarında. Çatının iskelet, taşıyıcı ve dikme vb.

elamanlar onarılacak. Onarım yapıldıktan sonra lambri, membran ve su yalıtımı

döşenecek.
6. Çatının mahya kiremitlerin de dahil olmak üzere çatının tamamı değişecek.
7. Çatı alanındaki tüm kiremitlerin yenisi ile değişecek. 348 m2 alanındaki

kiremitlerin montaj strasında kırık ve onarımı yüklenici firmaya ait olacaktır.
8. Çatıya çıkış ve iniş için 3.5 yüksekliğinde 40mm/40mm/2mm ebatlarındaki kutu

profil ile merdiven imal edilecek ve beyaz renge boyanacak. Yapılacak merdiven
duvara sabitlenecek.

9. 60 m2'lik yer döşemesinin derz araları temizlenip yeni derz çekilecek. Mevcut
fayans alanındaki fayanslar ve süpürgelikler onarılacak.

].0.Moloz ve hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.
].1.Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenlik tedbirlerini alacak.

12.Yapılan oluklara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.
13.Kullanı|acak malzemeler TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır.
14.Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başlanılacak.
15.Firma anahtar teslim iş yapacaktır.
16.Uygulama sırasında nakliye, montaj, de montaj, işçilik vb. işler firmaya aittir.
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Çatı alanı 265 m2 ölçülerinde,
İ+ ud"' yağmur iniş borusu yapılcak, Her yağmur iniş borusu 8 m uzunluğunda

toplamda İl2 m olacak. 1OO lük boru kullanılarak duvara askı aparatı dahil

montajI yapllacak.
94muzunluğundagalvanizliolukyapılacak.gerekliaskıaparatlarıdahilmontajl
yapılacak. Gerekli tüm askı ve aparatlar dahil olacaktır,

Y.p,lrn oluklara çelik slikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek,

Mevcut çatı karo kaplamadır. yeni yapılacak çatı çelik konstrü ksiyond a n imal

edilecek.
Mevcut bacalar yeni yapılacak çatıyı geçecek şekilde yükseltilecek gerekli tüm

giderler firmaya ait olacak.

İeni yapılacak çatı için gerekli tüm demir doğrama malzemeleri göz ününde

bulundurularak fiyat verilecek,

Çatlnıniskeletiyapıldlktansonrakiremitdesenli4hadvelisaçimaledilecek.Saç
özelikleri 0.5 mm kalınlığında fabrika boyalı olacaktır,

Çatı imalatı sırasında mahya saçı , çatı montaj vidaları, slikon, poliüretan köpük

gibi giderler firmaya aittir.

rO.İenllapılacak çatı alanı mevcut parepet duvarını 50 cm geçecek şekilde saçak

yapılacak. parepet duvarına çatının yükü gelmeyecek şekilde uygulaması

yapılacak.
11.Yeni yapıtacak çatının saçak kısmına 8 mm kalınlığında betopan malzemeyle

,ygrlu.rs yapılacak. Uygulama sırasında gerekli tüm malzemeler firmaya aittir,

Beİopan yapıldıktan sonra alçı ve boyası idaren istediği renkde yapılacak,

12.Çatlyaçıkankapınındemontajlyapılacak.Yeniçatıyapıldıktansonraeskikapıya
benzer'yeni bir imalat yapılıp yeni çatıya montajı saglanaçak, Montajdan sonra

firma su sorununu çözmek için yapılan kapının yalıtımını sağlayacak,

13.Mevcut çatıda bulunan 1adet su deposu çatının içinde kaImak şartıy|a

demontajıVemontajıyapılacak.Gereklitümtesisatmalzemelerifirmayaait
o la ca kt ır.

14.çatınlnsudeposuveasansörodasliçinbiradetkapıyapılacakçatınlgirişçıkışı
sağlanacaktır.Yapılacakkapıölçüleri1O0cm/100cmebatlarındaolacak.kutu
pİ.ofillerdenimaledilecek.Yapılacakkapıçatınlnortakısmındaolacakgerekli
görülmesi halinde çatının iç kısmana iniş için merdiven yapılacak,

15.7adetklimamontajvedemontajıyapılacak.Taşınacakyerlerasm,nindışcephe
kısmına yapılacak. Gerekli tüm malzemeler firmaya ait olacak,

16.Çatıya çıkış ve iniş için 3.5 yüksekliğinde 4Omm/40mm/2mm ebatlarındaki kutu

profililemerdivenimaledilecekvebeyazrengeboyanacak.Yapılacakmerdiven
duvara sabitlenecek-

17.Moloz ve Hafriyatların nakliyesi yapılacaktır,

18.Firmaişgüvenliğineuygunbİrşekildegüvenliktedbirlerinialacak.
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5|VEREK 2 No,LU ASM

|. 24 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. Gerekli askı aparatlarl dahi| montajı

yapılacak. Geriye kalan oluklar tamiratı yapılacak,

2. 6 adet yağmur iniş boruları değişecek, Her bir yağmur iniş oluğu 19 m

uzunluğunda toplamda 114 m olacak, boru montajı askl aparatı dahil, 100,1ük

boru kullanılacak.
3. Malzeme ve hafriyatların nakliyesi yapılacaktır,

4. Uygulama sırasında iskele kurulacaktır,

5.Firmaişgüvenliğineuygunbirşeki|degüvenliktedbirlerinialacak.
6. Yapılan oluklara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek,

7. Kullanıtacak malzemeler TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır,

8. Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başlanılacak.
9.Uygulamasıraslndanakliye,montaj,demontaj,işçilikvb.işlerfirmayaaittir.
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ŞARTNAMELERi

siVEREK 7 No,LU AsM

].. Tüm galvanizli oluklar tamiratl yapılacak. Gerekli askı aparatları dahil montajı

yapılacak.
2. 6 adet yağmur iniş boruları değişecek. Her bir yağmur iniş oluğu 5 m

uzunluğunda toplamda 30 m olacak, boru montajı askı aparatl dahil, 100,1ük

boru kullanılacak.
3. Mevcut Çatı ölçüleri 27,5 mli.6 m uzunluğundadır.

4. Mevcut çatının osb, shıngle ve yalltım malzemeleri tamamlyla de montajı

yapılacak çatlnın iskeleti gün yüzüne çlkacak. Galvanizli oluklar ve yağmur iniş

borularının da de montajı yapılacak.

5. Mevcut çatının malzeme de montajı sırasında iskelet, taşlyıcı ve dikme vb.

elama nlar onarılaca k.

6, yeni yapılacak çatıya yeniden osb kaplaması yapılacak. kaplama yapıldlktan

sonra 2 kat su yalltlml yapılacak. Bu imalatlardan sonra kiremit desenli kırmlzı

renkte saç imal edilip montajl yapılacak. imalat sırasında gerekli tüm vida ve askı

aparatlarl dahil edilecek. Kutlanılacak saç 4 hadveli 0.5 mm kalınlığınki sacdan

imal edilecektir.
7. Mevcut olukların montajl yapllacak. idare gerekli gördüğünde olukların yenisi ile

değiştirme imkanına sahip olacaktır.
8. Moloz ve hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.

9. Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenlik tedbirlerini alacak.

1O.Yapılan oluklara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.

11.Kullanılacak malzemeter TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır.

12.Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başlanılacak.
13.Firma anahtar teslim iş yapacaktır.

14.Uygulama sırasında nakliye, montaj, de montaj, işçilik vb. işler firmaya aİttir.
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