DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
MASLAK YERLEŞKESİ
ANA GİRİŞ BÖLÜMÜ TADİLAT İŞLERİ

YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
GİRİŞ AVLUSU
1. Mevcut motorlu, sürgülü demir kapının sökülerek yeni projede belirtilen bölüme taşınması ve
sürgülü kapının açılış yönünün değiştirilmesi, sürgü rayının oturacağı bölümdeki mevcut kilit
parkelerin sökülmesi ve 1.20 mt genişliğinde 13 mt uzunluğunda 25 cm kalınlığında çift hasır
çelik kullanılarak C20 betonarme betonu ile hatıl yapılması
2. Mevcut sürgülü kapı motorunun teknik şartnamede belirtilen özellikte motor temin edilerek
değiştirilmesi,
3. Kapının taşınmasından dolayı oluşacak açık alanın, mevcuda uygun özellikte malzeme
kullanılarak projede belirtilen demir parmaklık ve kapılar ile kapatılması
4. Sürgülü kapı altından sökülecek kilit parkeler ile kontrol noktası giriş kapısı önünde gerekli
döşeme tamiratlarının yapılması
GİRİŞ KONTROL BÖLÜMÜ
5. Mevcutta bulunan çay ocağının alçıpan duvarlarının sökülmesi, lavabo, tezgâh ve tesisat
bağlantılarının sökülmesi, döşeme ve duvarlarda gerekli tamir işlerinin yapılması
6. Misafir salonu ile giriş kontrol bölümü arasına alçıpan bölme duvar yapılması, mevcut ahşap
tek kanat kapının taşınması
7. Detay 6 da belirtilen mevcutta bulunan sabit alüminyum doğramaya çift kanat alüminyum
kapı takılması
8. Detay 3, detay 2, detay 4 ve detay 7 ‘de belirtilen mevcut alüminyum doğramalara uygun
özellikte alüminyum doğrama imalatının yapılması ve yerine montajı
9. Tavan tipi askılı 3 adet armatür temin edilerek montajı
MİSAFİR SALONU
10. Şoför odası ile misafir salonu arasına alçıpan bölme duvar yapılması
11. Mevcut alçıpan bölme duvarın sökülmesi, döşeme ve duvarlarda gerekli tamir işlerinin
yapılması
12. Tavan tipi askılı 3 adet armatür temin edilerek montajı
ŞOFÖR ODASI
13. Tavan tipi askılı 1 adet armatür temin edilerek montajı
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WC BÖLÜMÜ
14. Bay- bayan WC duvar seramiklerinin sökülmesi, gerekli sıva tamirleri yapılarak İDARE ‘nin
belirleyeceği renk ve desende 25x33 ebatında duvar seramiği temin edilerek döşenmesi
15. Bay- bayan WC döşeme seramiklerinin sökülmesi, gerekli şap ve su gideri tamirleri yapılarak
İDARE ‘nin belirleyeceği renk ve desende 33x33 ebatında döşeme seramiği temin edilerek
döşenmesi
16. Bay-bayan WC arasındaki boşluğa tolero kapı temin edilerek takılması, içerisine 3 adet MDF
raf temin edilerek montajının yapılması
17. Mevcut demir doğramaların sökülerek Detay 1 belirtilen mevcut alüminyum doğramalara
uygun özellikte alüminyum doğrama imalatının yapılması ve yerine montajı
18. Mevcutta bulunan 2 adet tek kanat alüminyum WC kapılarının sökülerek ve yönlerinin
değiştirilerek ahşap kapı olarak yenilenmesi
19. Giriş kontrol bölümünde sökülen 190 cm uzunluğundaki lavabo tezgâhının kesilerek projede
belirtilen bölüme montajı, metal ayakların önüne sökülebilir özellikte ahşap pano yapılması
20. Lavabo yapılacak alandaki döşeme kaplamalarının sökülmesi, zeminin ıslah edilmesi, en az 10
cm kalınlığında şap dökülmesi
21. Lavabo sağındaki boşluğa 270 cm yüksekliğinde gazbeton duvar örülmesi, iç ve dış cephe
sıvalarının yapılması ve boyanması, duvar üzerine mevcuda uygun alüminyum doğrama
imalatı yapılması
22. 160 cm genişliğinde tezgah üstü dolap imalatı ve montajının yapılması
23. Aspiratör temin edilerek montajının yapılması, Pis hava çıkış menfezinin gazbeton duvar
üzerindeki alüminyum doğramaya takılması ve bağlantılarının yapılması
24. WC ler ve WC ler dışındaki alanın alçıpan asma tavan ile kapatılması
25. Alçıpan asma tavana 4 adet downlight armatür temin edilerek montajı
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