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1. 96 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 dahil ,100 lük
boru kullanılacak.

3. Mevcut çatı alanındaki 68 m2 lik alanda membran ve 2 kat su yalıtımı yeniden
yapılacak. Eski membran ve su yalıtımı çıkarılıp yenisiyle değişecek.

4. çatı onarımı sırasında 10 cm genişliğinde lambri tahtası mevcut malzemeyle
değişecek. Ortalama 58 m2 alanında alan kaplanacak.

5. Tüm çatı kiremitleri istiflenecek. Mevcut çatı alan| 26m /22m ebatalarında.
Çatının iskelet ,taşıyıcı ve dikme v.b elamanlar onarlıcak. 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 25m2 alanındaki kiremitler yenisi ile
değişecek. istif|enme sırasındaki malzeme zaiyatı firma tarafından
ka rşıla na ca ktır.

7. Çatının tüm mahya kiremit|eri yenisiyle değişecek.
8. Mevcut çatıdaki bacaların etrafına 5u yalıtımı, membran yeniden yapılacak.
9. Mevcut çatıda bulanan aydınlatma alanı 4m /4m dir. Tamamı fiberglas şeffaf

malzemeyle onarılacak. Gerekli kutu profiller iie taşıyıcı sistem yapılacak. Gerekli
tüm giderler firmaya ait olacak.

].0.Mevcut çatının su yalıtımı gözden geçirilecek.
1].. Moloz ve Hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.
12.Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenlik tedbirlerini alacak.
13.Yapılan oluklara çelik slikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.
].4.Kullanı|acak malzeme|er TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır.
15.Kurum tarafından malzeme numuneleri onay| alındıktan sonra uygulamaya

başlanılacak.
16,Firma anahtar teslim iş yapacaktır.
17.Uygulama sırasında na kliye,monataj, demonataj, işçilik vb |şler firmaya aittir.
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22.Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı a|ındıktan sonra uygulamaya
başlanılacak.

23.Firma anahtar teslim iş yapacaktlr.
24.Uygulama sırasında nakliye, montaj, demontaj, işçilik vb. işler firmaya aittir.
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1, 80 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. gerekli askı aparatları dahil montajı
yapılacak.

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

uzunluğunda toplamda 36 m olacak, boru montajı askı aparatı dahi| ,100 lük

boru kullanılacak.
3. Mevcut çatı sandwich panelden ima edilmiştir.
4. Mevcut çatı alanı 24m /I5,5m ebatlarındadır.
5. Mevcut çatının saçak altında bulunan saçların demontajı yapılacak. Yeniden

saçak altı kapatılacak. 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.

6. Mevcut asm girişindeki sahanlık çatısının ve engelli giriş rampasının demontajı
yapılacak. Yeniden beyaz renkte trampez saç imaledilecek saç kalınlığı 0.5 mm
kalınlığında olacaktır, sahanlık ölçüsü 3 m/5m olacaktır. Galvanizli oluk ve 2 adet
yağmur iniş borusu yapılacaktır. engelli rampasının ölçüleri saçak dahil 6ml2m
çatı yapılacaktır.

7. Moloz ve Hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.
8. Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenlik tedbarlerini alacak.
9. Yapılan oluklara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.
].0.Kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır.
]"1.Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygu|amaya

başlanılacak.
],2.Firma anahtar teslim iş yapacaktır.
13.Uygulama sırasında nak|iye, montaj, demontaj, işçilik vb. işler firmaya aittir.
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