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HALıLiYE oSMANGAZiASM

j". Çatı alanı 21,m/15,3 m2 ölçülerinde.
2. 8 adet yağmur iniş borusu yapı|acak. Her yağmur iniş borusu 8 m uzunluğunda

toplamda 64 m olacak. 1o0'laik boru kullanılarak duvara askı aparatı dahil
montajı yapılaca k.

3. 75 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. Gerekli askı aparatları dahil montajı
yapılacak. Gereklitüm askı ve aparatlar dahil olacaktır.

4. Yapılan oluklara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.
5. Mevcut çatı karo kaplamadır. yeni yapılacak çatı çelik konstrüksiyondan imal

ed ilece k.

6- Mevcut bacalar yeni yapılacak çatıyı geçecek şekilde yükselti|ecek gerekli tüm
giderler firmaya ait olacak.

7. yeni yapılacak çatı için gerek|i tüm demir doğrama malzemeleri göz ününde
bulund urularak fiyat verilecek.

8. Çatının iskeleti yapıldıktan sonra 4 hadveli saç imal edilecek.5aç özelikleri 0.5
mm ka|ınlığında fabrika boy.ıl: cl;ıcaktır.

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

10.yeni yapılacak çatı alanı mevcut parapet duvarını 50 cm geçecek şeki|de saçak
yapılacak. parapet duvarına çatının yükü gelmeyecek şekilde uygulaması
ya pılacak.

1-1.yeni yapılacak çatının saçak kismına 8 mm ka|ınlığında betopan malzemeyle
uygulaması yapılacak. uyguiama 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 yapı|ıp yeni çattya montajı sağlanacak. Montajdan sonra
firma su sorununu çözmek için yapılan kapının yalıtımını sağlayacak.

13.Mevcut çatıda bulunan 1adet stı rJeposu çatınıı,ı içincie kalnıak şartıyla
de montajı ve montajı yapılacak. Gerekli tüm tesisat maIzemeleri firmaya ait
olacaktır.

14.çatının su deposu ve asansör odası için bir adet kapı yapılacak çatını giriş çıkışı
sağlanacaktır. Yapılacak kapı ölçüleri 1oocm/100cm ebatlarında olacak. kutu
profillerden imal edilecek. yapılacak kapı çatının orta kısmında olacak gerekli
görüImesi halinde çatının iç kısnıana iniş için mercliven 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 4Omm/40m m/2mm ebatlarındaki kutu
profil ile merdiven imal edilecek ve beyaz renge boyanacak. yapılacak merdiven
duva ra sabitlenecek.

17. Moloz ve l,ıafriyat|arın nakliyesi yapı Jaca ktır.
18.Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenlik te.jbirlerini alacak
19,Kullanılacak malzemeler TSE ve CE belge|i ürünlerden olacaktır.
20.Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uy

başlanılaca k.
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HARRAN DEMiRLi ASM-HARRAN SEKSENÖREN ASM_ HARRAN KOYUNLUCAASM
ŞARTNAMELERi

HARRAN DEMiRLi AsM

1. Çatı alanı 265 m2 ölçülerinde.
2. 14 adet yağmur iniş borusu yapılacak. Her yağmur iniş borusu 8 m uzunluğunda

toplamda 112 m olacak. 100']ük boru kullanılarak duvara askı aparatı dahil
montajı yapılaca k.

3. 94 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. Gerekli askı aparatları dahil montajı
yapılacak. Gerekli tüm askı ve aparatlar dahil olacaktır.

4. Yapı|an oluklara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.
5. Mevcut çatı karo kaplamadır. Yeni yapılacak çatı çelik konstrüksiyondan imal

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

giderler f irmaya ait olacak.
7. Yeni yapılacak çatı için gerekli tüm demir doğrama ma|zemeleri göz ününde

bulundurularak fiyat verilecek.
8. Çatının iskeIeti yapıldıktan sonra 4 hadveli saç imal edilecek. Saç özelikleri 0.5

mm kalınlığında fabrika boyalı olacaktır.
9. Çatı imalatı sırasında mahya sacı, çatı montaj vidaları, silikon, poliüretan köpük

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

yapı|acak. Parapet duvarına çatının yükü gelmeyecek şekilde uygulaması
ya pılacak.

].1.Yeni yapılacak çatınIn saçak kısıııına 8 mm kalınlığında betopan ma|zemeyle
uygulaması yapılacak. Uygulama sırasında gerekli tüm malzemeler firmaya aittir.
Betopan yapıldıktan sonra alçı ve boyası idaren istediği renkte yapılacak.

].2.Mevcut güneş panelleri yeni yapılacak çatının üst kısmına taşınacak gerekli tüm
giderler firmaya ait olacak.

13.çatıya çıkan kapının de montajı yapılacak. yeni çatı yapıldıktan sonra eski kapıya
benzer yeni bir imalat yapılıp yeni çatıya montajI sağlanacak. Montajdan sonra
firma su sorununu çözmek için yapılan kapının yalıtımını sağlayacak.

]-4.Mevcut çatıda bulunan 1adet su deposu çatının içinde kalmak şartıyla
de montajı ve montajı yapılacak. Gereklitüm tesisat malzemeleri firmaya ait
olacaktır.

15.çatının su deposu ve asansör odası için bir adet kapı yapılacak çatınıgiriş çıkışı
sağlanacaktır. Yapılacak kapı ölçüli.ri 10Ocm/100cm ebatjarında olacak. kutu
profil|erden imal edilecek. yapılacak kapı çatının orta kısmında olacak gerekli
görülmesi haIinde çatının iç kısmaııa iniş için merdiven yapılacak.

16.7 adet klima montaj ve de montaj: yapılacak. Taşınacak yerler asm'nin
kısmına yapılacak. Gerekli tüm ınalzemeler firmaya ait olacak.
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