EK-A
AYIŞIĞI SİTEMİZİN ÇATI ONARIMI VE BAKIM İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLER YAPILMIŞ
OLUP EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
1. Çatı oluklarından yırtık olanların yenilenmesi, birleşim
boşluk/açıklıkların PU mastik ile doldurularak tamiri yapılmıştır.

yerlerindeki

2. Çatı oluk yakalarının yapılması (0,50 mm kalınlığında, 20 cm eninde, boyalı
sac olmuştur.
3.

Çatı derelerin bakım ve onarımı yapılmıştır.

4. Çatıdaki kayan kiremitlerin yerine
yenilenmesi/değiştirilmesi,yapılmıştır.
5.

Bozuk mahyaların harçlanması,

6.

Çatı bacaları,

konulması,

kırık

kiremitlerin

a. Baca diplerindeki mevcut sacların baca dibi bantı ile baca duvarı ile sacın
birleştiği noktaya pürmüz uygulanması,yapılmıştır.
b. Sıva Tamiratları yapıldı ve silikonlu dış cephe boyası ile boyandı
(Marshall, DYO,Polisan,Filli)
c.
7.

Baca üzerindeki küpeşte betonların kırık olanları tamir edilmiştir.

Asansör üstü kule havuzunun,

a. Havuz üzerine parapet üzerine binecek şekilde 40mmx40mm boyalı
demir profil ile 5mx5m karkas yapılması,(meyilli)
b.

Karkas üzerine 18 mm kalınlığında OSB çakılması,

c.

Boyalı trapez saç (kelepli olacak) ile çatı yapılması,

d. Asansör kulesinin dışa bakan duvar sıva tamiratları yapılarak silikonlu dış
cephe boyası ile boyandı.
8.

Her bloktaki rüzgar güllerinin (toplam 12 adet) 400’lük olarak yenilenmiştir.

9.

Çatı tamiratlarından sonra çıkan pislikleri dışarı atılmıştır.

EK-B

AYIŞIĞI SİTEMİZİN BİNA DİPLERİNDEKİ TRETUVARLARIN TAMİRATI YAPILMIŞ
OLUP EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

1.

Bina çevresindeki mevcut bordür taşları söküldü ve tekrar yapıldı.

2. Tretuvar kenarlarındaki mevcut bordür taşlarının kullanılması, kırık veya eksik
olanlar yenilenmiştir.
3. 5 cm kalınlığında 350 dozlu beton atılması ve beton üzerine 6 cm kalınlığında
kum tesviyesi yapıldı parke taşlarının dizilmesi, eksik/kırık olanlar yenilendi ve kilit
taşlarının üzerine mil kumlu derz verilmiştir duvar diplerinin harçla
doldurulmuştur. (TRETUVARIN TOPRAK ZEMİNDEN YÜKSEKLİĞİ EN AZ 10 CM
OLDU)
4. Her bloğun ana girişine 2,5m x 7,5m ebadında çelik hasır döşenerek beton
atıldı üzerine mevcut kilit taşları konuldu ve kum dökülmüştür.
5. Her bloğun ön ve arka giriş basamaklarındaki kırık mermerlerin aynı renkte
yenisi ile değiştirilmitir.
6.

Çıkan molozlar atıldı (yapılacak işle ilgili tüm nakliye yüklenici yapmıştır.)

