
21.Firma anahtar teslim iş yapacaktır.

22.uygulama sırasında nakliye, montaj, de montaj, işçilik vb. işler firmaya aittir
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HAL|L|YE oSMANGAzl AsM

1. Çatı alanı 2Im/15,3 m2 ölçülerinde.
2. 8 adet yağmur iniş borusu yapılacak. Her yağmur iniş borusu 8 m uzunluğunda

toplamda 64 m olacak. 100'lük boru kullanılarak duvara askı aparatı dahil

montajü yapılacak.
3, 75 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. Gerekli askı aparatları dahil montajı

yapılacak. Gerekli tüm askı ve aparatlar dahil olacaktır.
4. Yapılan oluklara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.
5. Mevcut çatı karo kap|amadır. Yeni yapılacak çat| çelik konstrü ksiyo nd a n imal

edilecek.
6. Mevcut bacalar yeni yapılacak çatıyı geçecek şekilde yükseltilecek gerek|i tüm

giderler firmaya ait olaca k.

7. Yeni yapılacak çatı için gerekli tüm demir doğrama malzemeleri göz ününde
bulund uru larak fiyat verilecek.

8. Çatının iskeleti yapıldıktan sonra kiremit desen|i 4 hadveli saç imal edilecek.5aç
özelikleri 0.5 mm kalınlığında fabrika boyalı olacaktır.

9. Çatı imalatı sırasında mahya sacı, çatı montaj vidaları, silikon, poliüretan köpük
gibi giderler firmaya aittir,

1O.Yeni yapılacak çatı alanı mevcut parapet duvarını 50 cm geçecek şekilde saçak
yapılacak. Parapet duvarına çatının yükü gelmeyecek şekilde uygulaması
yapılacak.

11.Yeni yapı|acak çatının saçak kısmına 8 mm kalınlığında betopan malzemeyle
uygutaması yapılacak. Uygulama sırasında gerekli tüm malzemeler firmaya aittir,

Betopan yapıldıktan sonra alçı ve boyası idaren istediği renkte yapılacak.

12.Çatıya çıkan kapının de montajıyapılacak. Yeni çatı yapıldıktan sonra eski kapıya

benzer yeni bir imalat yapılıp yeni çatıya montajı sağlanacak. Montajdan sonra

firma su sorununu çözmek için yapılan kapının yalıtımını sağlayacak.
13.Mevcut çatıda bulunan ]. adet su deposu çatının içinde kalmak şartıyla

de montajı ve montajı yapılacak. Gerekli tüm tesisat malzemeleri firmaya ait
olaca ktır.

14.Çatının su deposu ve asansör odası için bir adet kapı yapılacak çatını giriş çıkışı
sağlanacaktır. Yapılacak kapı ölçüleri 100cm/].00cm ebatlarında olacak. kutu
profillerden imal edilecek. Yapılacak kapı çatının orta kısmında olacak gerekli
görülmesi halinde çatının 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 boyanacak. Yapılacak merdiven
duvara sabitlenecek.

17.Molozve hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.
18.Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenlik tedbirlerini alacak.
19.Kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır.
20,Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başlanılacak. , ça inl h,
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AKçAKALE EKlN YAZ| AsM

1. 68 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. gerekli askı aparatları dahil montajı
yapılacak. Geriye kalan oluklar tamiratı yapılacak-

2. 6 adet yağmur iniş boruları değişecek. Her bir yağmur iniş oluğu 8 m

uzunluğunda toplamda 48 m olacak, boru montajı askı aparatı dahil ,100 lük
boru kullanılacak.

3. Mevcut çatı alanındaki 2OO m2lik alanda membran ve 2 kat su yalıtımı yeniden
yapılacak. Eski membran ve su yalıtımı çıkarılıp yenisiyle değişecek.

4. çatı onarımı sırasında 10 cm genişliğinde |ambri tahtası mevcut malzemeyle
değişecek. Ortalama 70 m2 alanında alan kaplanacak.

5. Tüm çatı kiremitleri istiflenecek. Mevcut çatı alanı 17m /L7m ebatalarında.

Çatının iskelet ,taşıyıcı ve dikme v.b elamanlar onarlıcak. Onarım yapıldıktan
sonra lambri, membran ve su yalıtımı döşenecek. Döşeme işleminden sonra
istiflenen kiremit|er yıkanıp temizlendikten sonra geri montajı yapılacak.

2. Çatı alanında istiflenecek kiremitlerin 85 m2 alanındaki kiremitler yenisi ile
değişecek. istiflenme sırasındaki malzeme zaiyatı firma tarafından
ka rşıla na ca ktır.

6. Çatının tüm mahya kiremitleri yenisiyle değişecek.
7. Mevcut çatıdaki bacaların etrafına su yalıtımı, membran yeniden yapılacak.
8. Mevcut çatının su ya|ıtımı gözden geçirilecek.
9. Moloz ve Hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.
10.Firma iş güvenliğine uygun bir şeki|de güvenlik tedbirlerini alacak.
1l.Yapılan oluklara çelik slikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.
12.Kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır.
13.Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başlanılacak.
].4.Firma anahtar teslim iş yapacaktır.
15.Uygulama sırasında na kliye,monataj, demonataj, işçilik vb işler firmaya aittir.

Şc.,A
n

li
i I



;b uI
lY17 !DS llv

,-ıl}Ue e^eIıJJu Ja|§l q^ ıı|ı5§ı '[eleuou.lap'feıeuoııl'a^l|ıeu epulseJls eıueln8^n,sT
,Jııle]edp^ §ı u.ıılsa1 Jeıqeue eıııJıl,rI

,1eı 
e 1ıu el§eq

eAeuıeln3An eJuos uelııpuıle ıAeuo ıJa|aunujnu auazIpuJ uepuueJel ı!n.ın),€T
,Jılıe]elo uapıalunJn ıla8laq 11 a^ 3s1 ıa|auJaz|euı ıe]e|ıue||n),zI
,1aıaAalla8ua ıuıseuJJıpzıs ns dı;ıılıs uo>1ı;s 1ıla5 eJe|ın|o uelıde1,11

,ıe]e|e ıuue|Jıqpal ıı|ua^n8 aplıla§ .ılq un8An auıŞıluann3 §ı euıı3,g1
,.ıılleıe;ıdeA ısa^ı|ıeu uı.ıe|le^uJeH a^ zoIo|^I '6
,1aıalııı5a3 uapzo8 ıuıılıleA ns uıuııe5 tn]^a[A ,8

,1eıelıdeA uapluaA ueJquJauı'ıtıılıleA ns euueJla uıJe|e]eq ılepıle5 ln]^atA ,/
,1aıa§ıŞap alAısıuaıl ıJa|}ıuıa]!l eAqeı.u un1 uıuıleJ '9

,.ı ılıleı e u elı§.ıeı1

uepuı}eJe} eu.ı-ıı; ıleAıez auJazI eu ıı epuıseJıs auıuauılsı,1aıa§ıfl ap

alı ısıuaA Jattıuaı!ı ııepuıue|p z ı.u sz uı.ıa|t!tuaJıı ıa]auauı}sı epuıuele ıleJ ,1

,1eıelıdeA ıfeluoır.ı ııa3 e.ıuos uat{ıpua|zıuıaı dıuelıA Jall!uıaJ!ı uaua|}ıtsı

eJuos uapuıual§ı aır.ıa§o6 ,1aıaua§op ıııılıleA ns a^ ueJquıauı 'uquel eJuos

ueılıplıdeA u]ı.ıeuo ,ıe]ı|ıeuo Je|ueuJela q,^ auJııp an ıııAı§e}'1alalsı uıuılej
,epuıJpIeteqa wn/ wLI ıuele ıle5 ]n]^a[A ,ıa]aua|Jı}sı ıJa|lıuaJıı ıle5 ıun1 ,5

,1eıeuelde1 uele epuıup|p zlu sT e[Jeleu9,>1aıa§ıŞap

alAauazleru ln]^aııJ ıse}qeı ıJqulel apuıŞıl§ıua3 u] 0T epuıseııs ıuıı.ıeuo ıle5 ,,
,1aıa§ıŞap alAısıuaA dılı-ıelı5 ıuıılıle,{ ns a^ ue.lquıauı ıls3 ,1ecelıdeA

uapıuaA ıı.uılı|e^ ns ]eı z a^ ueJquauj epueIe lı| Z ı.u çZ ııepuıuele ıle5 1nınay1 ,g

,ıe]P||ue||nl n.loq

ınlooT'lıqep ııe.ıede ılse ıleluotu nJoq'ıerp|o uı 97 epııeldo1 epunŞnlunzn

u 3 nŞn1o §ıuı .ınuıŞeA,ııq ıag ,1aıa§ıŞap ıJe|nJoq §ıuı ınuŞeA tape € ,z

,1eıelıdeA ıteJııııe1 ıe|ınlo uele1 aAı.ıa9 ,1eıelıdeA

ıfeluotu 1ıqep ı.ıelıe.ıede ılse ı;la.ıa8 ,1eıe;ldeA 1n;o ılzıuenle3 epunŞnlunzn ul 89 ,I

tAsV n].oN z ]]V)VJ)V

!u]l3tAVNl.uVs
ı^ısV lzv^ Nı)] ]ıwv5)v-ıAsv ızvgNvı^so ]^l1ııVH- trusv nı.oN z ]ıilV5)V



HARRAN KOYUNLUCA ASM

1. 65 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 11 m

uzuntuğunda toplamda 33 m olacak, boru montajl askı aparatı dahil, ],00,1ük

boru kullanılacak.
3. Mevcut çatıya 50 m2 alanındaki membran ve 2 kat su yalıtımı yapılacak. Eski

membran ve su yalıtımı çıkarılıp yenisiyle değişecek.

4. Çatı onarımı sırasında 10 cm genişliğinde lambri tahtasl mevcut malzemeyle

değişecek. Ortalama 90 m2 alanında alan kaplanacak.

5. Tüm çatı kiremitleri istiflenecek. Mevcut çatı alanı 21m/ISm ebatlarında. Çatının
iskelet, taşıyıcı ve dikme vb. elamanlar onarılacak. onarım yaplldıktan sonra

lambri, membran Ve su yalltıml döşenecek, Döşeme işleminden sonra istiflenen

kiremitler yıkanıp temizlendikten sonra geri montajı yapılacak.

6. Çatı alanında istiflenecek kiremitlerin 65 m2 alanındaki kiremitler yenisi ile

değişecek. İstiflenme sırasındaki malzeme zaiyatı firma tarafından
ka rş ıla naca ktır.

7. Çatının mahya kiremitlerin de dahil olmak üzere çatının tamamı değişecek,

8, Mevcut çatıdaki bacaların etrafına su yalıtımı, membran yeniden yapılacak,

9. Moloz ve hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.

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

11.Yapılan oluklara çe|ik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.

]-2.Kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır.

].3.Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başlanılacak.
14.Firma anahtar teslim iş yapacaktır.
1-5.Uygulama sırasında nakliye, montaj, de montaj, işçilik vb. işler firmaya aittir.
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22.Kullanılacak malzemeter TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır,

23.kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başla n ıla ca k-

24.Firma anahtar teslim iş yapacaktır,

25.Uygulamasırasındanakliye,monataj,demonataj,işçilikvbiŞlerfirmayaaittir.
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HARRAN SEKSENOREN ASM

1. Çatı alanı 20,5m/t6,5 m2 ölçülerinde.
2. 6 adet yağmur iniş borusu yapılacak. Her yağmur iniş borusu 5 m uzunluğunda

toplamda 30 m olacak. 100'lük boru kullanılarak duvara askı aparatı dahil
montajı yapılaca k.

3. 74 m uzunluğunda galvaniz|i oluk yapılacak. Gerekli askı aparatlart 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 yapılacak çatı çelik konstrü ksiyo nd a n imal

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

giderler firmaya ait olacak.
7. Yeni yapılacak çatı için gerekli tüm demir doğrama malzemeleri göz ününde

bulu nd u ru la ra k fiyat verilecek.
8. Çatının iskeleti yapıldıktan sonra kiremit desenli 4 hadveli saç imal edilecek. Saç

özelikleri 0.5 mm ka|ınlığında fabrika boyalı olacaktır.
9, Çatı imalatı sırasında mahya saçı, çatı montaj vidaları, silikon, poliüretan köpük

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

yapılacak, Parapet duvarına çatının yükü gelmeyecek şekilde uygulaması
yapılacak,

1].,Yeni yapılacak 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.

12.Çatıya çıkan kapının de montajı yapılacak. Yeni çatı yapıldıktan sonra eski kapıya
benzer yeni bir imalat yapılıp yeni çat|ya montajı sağlanac

13.

14.

15.ak. Montajdan sonra firma su sorununu çözmek için yapılan kapının yalıtımını
sağlayaca k.

16.Mevcut çatıda bulunan 1 adet su deposu çatının içinde kalmak şartıyla
demontajı ve montajı yapılacak. Gerekli tüm tesisat ma|zemeleri firmaya ait
olaca ktır.

17.Çatının su deposu ve asansör odası için bir adet kapı yapılacak çatını giriş çıkışı
sağlanacaktır. Yapılacak kapı ölçüleri ].00cm/100cm ebatlarında olacak. kutu
profilelerden imal edilecek. Yapılacak kapı çatının orta kısmında olacak gerek|i
görülmesi halinde çatının iç kısmana iniş için merdiven yapılacak.

18. 4 adet klima montaj ve demontajı yapılacak. Taşınacak yerler asm' nin dış çephe
kısmına yapılacak. Gerekli tüm malzemeler firmaya ait olacak.

19.Çatıya çıkış ve iniş için 4 m yüksekliğinde 40mm/41mm/2mm ebatlarındaki kutu
profil ile merdiven imaI edilecek ve beyaz renge boyanacak. Yapılacak merdiven
duvara sabitlenecek.

20.Moloz ve Hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.
2],.Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenIik tedbirlerini alacak. ı/i s UI,LU,IY
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],7.Çatıya çıkış ve iniş için 3.5 yüksekliğinde 40mm/40mm/2mm ebatlarındaki kutu

protİl ilu merdiven imal edilecek ve beyaz renge boyanacak, Yapılacak merdiven

duvara sabitlenecek.
18.Moloz ve hafriyatların nakliyesi yapılacaktır,

19.Firmaişgüvenliğineuygunbirşekildegüvenliktedbirlerinialacak.
20.KullanılacakmalzemelerTSEveCEbelgeliürünlerdenolacaktır.
21.kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başla nıla ca k.

22.Fima anahtar teslim iş yapacaktır.

23.Uygulama sırasında nakliye, montaj, de montaj, işçilik vb, işler firmaya aittir,
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HARRANDEMiRLiAsM.HARRANSEKSENÖRENAsM.HARRANKoYUNLUcA
ASM ŞARTNAMELERi

HARRAN DEMlRLl AsM

1. Çatı alanı 265 m2 ölçülerinde.

Z. İ+ aOet yağmur iniş borusu yapılacak. Her yağmur iniş borusu 8 m uzunluğunda

toplamda 1].2 m olacak. 100,1ük boru kullanılarak duvara askı aparatı dahil

montajl yapılacak.
3. 94 m uzunluğunda galvanizli o|uk yapılacak. Gerekli 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 yapılacak çatl çelik konstrüksiyondan imal

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

giderler firmaya ait olacak.
7. Yeni yapılacak çatl için gerekti tüm demir doğrama malzemeleri göz ününde

bulund urutarak fiyat verilecek.

8. çatlntn iskeleti yapıldıktan sonra kiremit desenli 4 hadveli saç imal edilecek. saç

özelikleri 0.5 mm kalınlığında fabrika boyalı olacaktır,

9, Çatı imalatı sıraslnda mahya sacı, çatl montaj vidaları, silikon, poliüretan köpük

gibi giderler firmaya aittir.

ıO.ieni yapılacak çatı alanı mevcut parapet duvarını 50 cm geçecek şekilde saçak

yapılacak.Parapet duvarına çatının yükü gelmeyecek şekilde uygulaması

yapılacak.
11.yeni yapılacak çatının saçak kısmına 8 mm kalınlığlnda betopan malzemey|e

uygulaması yapılacak. uygulama sırasında gerekli tüm malzemeler firmaya aittir.

Betopan yapıldıktan sonra alçı ve boyası idaren istediği renkte yapılacak.

12.Mevcut güneş panelleri yeni yapılacak çatlnln üst kısmlna taşınacak gerek|i tüm

giderler firmaya ait olacak.
13.çatıya çıkan kapının de montajl yapılacak. yeni çatl yapıldıktan sonra eski kapıya

benzer yeni bir imalat yapılıp yeni çatlya montajl sağlanacak. Montajdan sonra

firma su sorununu çözmek için yapılan kapının yalıtımını sağlayacak,

14,Mevcut çatıda bulunan 1 adet su deposu çatının içinde kalmak şartıyla
de montajı ve montajı yapılacak. Gerekli tüm tesisat malzemeleri firmaya ait

olacaktır.
].5.çatlnın su deposu ve asansör odası için bir adet kapı yapılacak çatınl giriş çlkışl

sağlanacaktır. Yapılacak kapı ölçüleri 1O0cm/100cm ebatlarında olacak, kutu

profillerden imal edilecek. Yapılacak kapı çatının orta kısmında olacak gerekli

görü|mesi halinde çatıntn iç kısmana iniş için merdiven yapılacak.

16.7 adet klima montaj ve de montajıyapılacak. Taşınacak yerler asm,nin dış cephe

kısmına yapılacak. Gerekli tüm malzemeler firmaya ait olacak.
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