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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KAPALI SPOR SALONU DIŞ CEPHE KAPLAMA ,YAĞMUR 

OLUĞU ,PROFİL KAROLAJ VE PVC PENCERE YAPILMASI 

İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

 

1- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan mevcut binanın Kapalı 

Spor Salonuna dönüştürülmesi için, ekte sunulan projenin 3 cephesine uygulanacak Dış Cephe 

Kaplaması (Polyisocyanurate Cephe Paneli Yapılması 5 Cm Pır) yapılması, Yağmur Oluğu ( 3 

Mm Saç Yağmur Oluğu ve Yalıtımı) yapılması , Profil Karolaj (40x60x3 mm Profilden 

Karolajı) yapılması, Pvc Pencere yapılması (5mx1m), Pvc Pencere (6mx1m), Yeni yapılacak 

Pencere kenarının alçıpan kaplaması ve alçı boya yapılması ile arka cephenin su bazlı boyasının 

yapılması işidir. 

 

2- POLYİSOCYANURATE CEPHE PANELİ YAPILMASI (5 CM PIR) 

      Projesine ,detayına,şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından 

onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre ;alt en az 0,50 mm  galvanizli saç 

ile,üstü en az 0,60 mm kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli saç arasına            

40 kg/m³ yoğunluğunda  50 mm kalınlığında poliüretan dolgulu,alt ve üst saçları her iki yüzeyde 

korozyona,güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı,5 mikron astar,20 mikron polyester 

kaplama,    60 mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m² cephe kaplaması 

yapılması için gerekli olan tüm malzeme,nakliyesi,yüklenmesi ve boşaltılması,inşaat yerindeki 

yatay ve düşey taşımalar, 

2-        3 MM SAÇ YAĞMUR OLUĞU VE YALITIMININ YAPILMASI 

     Projesinde gösterilen yerlerde,verilen detayına,şartnamesine ve uygulayıcı tarafından 

çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine 

göre,yaklaşık 120~125 cm eninde 3 mm kalınlığında saç ile yağmur oluğu,yaklaşık 60 cm ara 

ile silo ringi çapında kesilip kaynatılarak birleştirilmesi,oluşturulan taşıyıcı sisteme kaynakla 

sabitlenmesi,yağmur oluğu ve deresi yüzeylerinin 50my.astarlı ve 150my üst kat sentetik reçine 

bazlı epoksi boya yapılması,oluk içi süzgeçlerin montajı,olukta barbakanların oluşturulması 

için gerekli olan tüm malzeme nakliyesi,yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve 

düşey taşımalar, 

3-       40x60x3 MM PROFİLDEN KAROLAJ YAPILMASI 
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    Projesinde gösterilen yerlerde, verilen detayına,şartnamesine ve uygulayıcı tarafından 

çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre 

; 40x60x3 mm profilden yatayında 60 cm dikeyinde 120 cm aralık olacak şekilde karolaj 

yapılması için gerekli olan tüm malzeme nakliyesi,yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki 

yatay ve düşey taşımalar, 

4-       PVC PENCERE YAPILMASI (5mx1m) 

     Projesinde gösterilen yerlerde, verilen detayına,şartnamesine ve uygulayıcı tarafından 

çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine 

göre;70 lik seri PVC doğrama (GRAFİK GRİ) pencerelerde; açılır her pencere için 2 adet motor 

takılacak tesisat her pencere için ayrı çekilecek  her iki açılır kanat için tek açma buton takılacak 

komut her iki kanadı aç kapa yapabilecek şekilde oluşturulması için gerekli olan tüm malzeme 

nakliyesi,yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, 

5-         PVC PENCERE YAPILMASI (6mx1m) 

     Projesinde gösterilen yerlerde, verilen detayına,şartnamesine ve uygulayıcı tarafından 

çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine 

göre;70 lik seri PVC doğrama (GRAFİK GRİ) pencerelerde; açılır her pencere için 2 adet motor 

takılacak tesisat her pencere için ayrı çekilecek  her iki açılır kanat için tek açma buton takılacak 

komut her iki kanadı aç kapa yapabilecek şekilde oluşturulması için gerekli olan tüm malzeme 

nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, 

6- Yeni yapılacak Pencere kenarlarının alçıpan kaplaması ve alçı boya yapılması  


