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tYY|..]BlYE YENlCE ASM

1. Çatı alanı 23,5 m/1,8 m ölçülerinde.
2. 6 adet yağmur iniş borusu yapılacak. Her yağmur iniş borusu 9 m uzunluğunda

toplamda 54 m olacak. 100'lük boru kullanılarak duvara askı aparatı dahil
montajı yapılacak.

3. 90 m uzunluğunda galvanizii oluk yapılacak. Gerekli askı aparatları dahil montajı
yapılacak. Gereklitüm askı ve aparatlar dahil olacaktır.

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

ediIecek.
6. yeni yapılacak çatı için gerekli tüm demir doğrama malzemeleri göz ününde

bulundurularak fiyat verilecek.
7. Çatının iskeleti yapıldıktan sonra 4 hadveli saç imaI edilecek. saç özelikleri o.5

mm kalınlığında fabrika boyalı olacaktır.
8. Çatı imalatı sırasında mahya sacı, çat| montaj vidaları, silikon, poliüretan köpük

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

yapılacak. ve parapet duvarına çatının yükü gelmeyecek şekilde uygulaması
yapılaca k.

10.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.

11.çatıya çıkan kapının de montajı yapılacak. yeniçatı yapıldıktan sonra eski kapıya
benzer yeni bir imalat yapılıp yeni çatıya montajl sağlanacak- Montajdan sonra
firma su sorununu çözmek için yapılan kapının yalıtımını sağlayacak.

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

13.Mevcut bacalar yeni yapılacak çatıyı geçecı.k şekilde yükseltilecek gerckli tüm
giderler firmaya ait olacak.

14.çatının su deposu ve asansör odası için bir adet kapı yapılacak çatını giriş çıkışı
sağlanacaktır. Yapılacak kapı ölçüleri 1O0cm/1O0cm ebatlarında olacak. Kutu
profiIlerden imal edilecek. yapılacak kapı çatınııı orta kısmında olacak gerekli
görülmes halinde çatının iç kısııana iniş için merdiven yapılacak.

15.çatıya çıkış ve iniş için 3.5 yüksekliğinde 4Onim/40m m/2mm ebatlarındaki kutu
profil ile merdiven imal edilecek ve beyaz renğe boyanacak. yapılacak merdiven
duvara sabitlenecek.

16,Moloz ve hafr|yatların nakliyesi yapılacaktır.
17.Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenlik tedbirlerini alacak.
18.Kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli üriinierden olacaktır,
].9.Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı aiındıktan

başla n ıla ca k.

20.Firma anahtar teslim iş yapacaktır.
21.Uygulama sırasında nakliye, nıontaj, de montaj, işçilik vb

son ra uygulamaya

Aıi §,Jı L-UAI

işler firmaya ait
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EYYUBlYE DURUcA AsM-EYYÜBıYE YENicE ASM-EYYÜBiYE 12 LER AsM
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EYYUBIYE DURUCA ASM

1,. 79 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. gerekli askı aparatları dahil montajı
ya p ılaca k.

2. 8 adet yağmur iniş boruları değişecek. Her bir yağmur iniş oluğu 5 m
uzunluğunda toplamda 40 ıı olacal<, boru montajı askı aparatı dahil ,10O lük
boru kullanılacak.

3. Mevcut çatı trampez sacdan imal edilmiştir.
4. Mevcut çatı alanı 23m /16,5m ebatlarındadır.
5. Mevcut çatının saçak altında buIunan saçların demontajı yapılacak. yeniden

saçak altı kapatılacak. çatlnın saçak klsmına B rnm kalınlığında betopan
malzemeyle uygulaması yapılacak. uygulama sırasında gerekli tüm malzemeler
firmaya aittir. Betopan yapıldıktan sonra alçı ve boyası idaren istediği renkde
ya pılacak.

6. Çatıdaki 20 m mahya değişecek. Geriye kalan mahyalar onarılacak.
7. Moloz ve Hafriyatların nakliyesi yapıIacaktır.
B. Firma iş güvenliğine uygun bir şckildc güvenlık tedbirlerini alacak.
9. yapılan oluklara ve mahyalara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.
10.Kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli ürünlerden olacaktır.
11.kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başlanılacak.
12. Firma anahtar teslim iş yapacaktır.
i-3.Uygulama sırasında nakliye, ıııontaj, demonata.j, işçilik vb. iş|er firmaya aittir.
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HALFETi it_çı snĞııx ıvıüoünıüĞü vE 1 No,Lu AsM

1. Çatı alanı 1,9,5m/I4,5 m2 ölçülerinde.
2. 6 adet yağmur iniş borusu yapılcak. Her yağmur iniş borusu 12 m uzunluğunda

toplamda 72 m olacak. 1oo lük boru kul|anılarak duvara askı aparatı dahil
montajı yapılacak.

3. 68 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. gerekli askı aparatları dahil montajı
yapılacal<. Gerekli tüm askı ııe aparatlar dahil olacaktır.

4. Yapılan oluklara çelik slikon 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 gerekli tüm

gider|er firmaya ait olaca k.

7. yeni yapılacak çatı için gerekli tüm demir doğrama malzemeleri göz ününde
bulundurularak fiyat verilecek.

8. Çatının iskeleti yapıldıktan sonra hadveli saç imal edilecek. 5aç özelikleri 0.5 mm
kalınlığında fabrika boyalı olacaktır.

9. Çatı imalatı sırasında mahya saçı , çatı montaj vidaları, slikon, poliüretan köpük
gibi giderler firmaya aiıtir.

10.yeni yapılacak çatı alanı mevcut parepet duvarını 50 cm geçecek şekilde saçak
yapılacak. parepet duvarına çatının yükü gelmeyecek şekilde uygulaması
ya pılaca k.

11.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 renkde yapılacak.

12.çatıya çıkan kapının demontajı yapılacak. yeni çatı yapıldıktan sonra eski kapıya
benzer yeni bir imalat yapıtıp yeni çatıya montajı saglanaçak. Montajdan sonra
firma su sorununu çözmek için yapılan kapının yalıtımını sağlayacak.

13.Mevcut çatıda bulunan 1 adet su deposu çatının içinde kalmak şartıyla
demontajı ve montajl yapllacak. Gerekli tüm tesisat malzcmeleri firmaya ait
olacaktır.

14.çatının su deposu ve asansör odası için bir adet l<apı yapılacak çatını giriş çıkışı
sağlanacaktır. Yapı|acak kapı ölçüleri 1OOcm/100cm ebatlarında o|acak. kutu
profilelerden imal edilecek. yapılacak kapı çatının orta kısmında olacak gerekli
görülmesi halinde çatının iç kısmana iniş için merdiven yapılacak.

15. 9 adet klima montaj ve demontajı yapılacak. Taşınacak yerler asm' nin dış çephe
kısmına yapılacak. Gerekli tüın malzemeler firnıaya ait olacak.

16.Çatıya çıkış ve iniş için 4 m yüksekliğinde 4Onım/4Omm/2mm ebatlarındaki kutu
profiI ile merdiven imal edilecek ve beyaz renge boyanacak. yapılacak merdiven
duvara sabitlenecek.

17 .Moloz ve Hafriyatların na kl iyesi yapı laca ktır.
18.Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde giivenlik tı:dbirlerini alacak
19.KuIlanılacak malzemeler TSE ve CE beigeli ürünlerden olacaktır.
20.Kurum tarafından malzeme nunıuneleri onayı alındıktan sonra uy

başla n ıla ca k.
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