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GENEL

Projelerde gösterilen ve Şartnamede açıklanan tüm Mobilya teminini çermektedir.

KAPsAM

Kütüphane sahne platformu, şartnamede bu bölüm altında açıklanacaktır.

STANDARTLAR

TSE, standartlara uygun olacaktır.

TEKNıK özrı-ı_irı-en
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* 40*40*2MM Kutu profilden oturma birimleri yapımı
*profiller boyalı olacaktır,kaynak birleşim yerlerinde antipas uygulaması yapılacaktırç
* Oluşturulan platform üzerine 18 mm mdf lam kaplama

Mdf lam teknik özellikleri:
- Ebat : Projede istenilen ebatlara uygun olacaktır.

- Kalınlık : 18 mm

- Kalite : 1. Kalite Olmalıdır.

- Renk : İdarede uygun görülecek numuneye göre

- Yoğunluk : 750 - 850 kg / m2 sıklıkta olacaktır.

- Ağırlık : 88 - 92 kg arası olacaktır.

- Yüzeye dik yapışma dayanımı : 0,8 - 1 N / mm2 olacaktır.

- Eğilimi Dayanımı : N / mm2' de asgari 22 - 40 derecesi arası olacaktır.

- Eğilme Elastikiyeti : N / mm2' de 2500 mm -3000 mm arası olacaktır.

- 0-6 dereceye kadar nem ve rutubete dayanıklı olmalıdır.

- odun lifi ve yonga levhası sentetik reçinelerle kaplanmış pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

- Üretici firmanın MDF ( Liv Levha )' ye ait TSE belgesi olmalıdır.

- Yapışkansız o|acak.

pvc kenar bandı teknik özeIlikler

- Bantın Kalınlığı : 2 mm olacak

- Bantın Genişliği :22mm olacak

- PVC özelliği : -10 ile + 20 derecede muhafaza edilecek.

- Renk : Örneğe göre olacak
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GARANTı

Çalışma masası 2 (iki) yıl sürey|e firma garanti verecektir.

Garantisüresi içindekullanım hatası dışında kalan,imalat hataları dışında kalan,imalat hatalar

sonucunda ortaya çıkan ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye

aittir.

-Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen

şa rtla rda ücretsiz ola ra k tekrar yapı laca ktı r.

* İş bitimi sistem eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilerek muayenesi yapılacaktır.

fiffi
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MDF_ıAM AHşAn aniı-ı- AsMA TAvAN sisreıvıi rerıuir şARTNAME

paıııe ı- ripi : Ahşap Grill Baffle

yüzrv özeı-ı-irı-eni : Mdflam

yoĞuıııı-ur

pANEL öı_çüı-eni

: Mdf : 7I5 kg/m3 !%7 yoğunluk (TS EN 323)

Kalınlık: 18 mm

Yükseklik: 120mm

Boy: Proje karolaj boyutlarına uygun

Lata aks aralığı : 120 mm katları şeklindedir.

TAŞİYİCİTİPi

KENAR TİPİ

RUTUBET DAYANİMİ

RENK

: Tırnaklı Taşıyıcı

: Dekoratif pvc (1 mm)

: Şişme; 24h:%t,8 / Su alma; 24h:%20] (TS EN 317)

: İdarenin onayı alınıp, imalata geçilecektir
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UYGULAMA :

- Ana L taşly|cl profiller maksimum 1200 mm' de bir olacak şekilde bir döşemeye sağlam şekilde
asılacaktır. Ana taşıyıcı profillerin duvar kenarındaki askısı duvardan 600 mm'den daha uzak
oımayacakt|r. Ana taşlylcllar üstten kafalarına geçen bağlantl profilleri ile her 1200 mm de bir
bağlanaca ktlr.
Kullanılacak galvanize askl telinin çapl mın 6 mm olmalıdır.
TelIer çelik dübelli pabuçla taVana sabitlenecektir.
Köşebentlerin monte edildiği yüzeyler, girinti çıkıntılardan dolayı deformasyonların olmaması için
düzgün olacaktlr.
Askıların dik olmasına dikkat edilecektir. Yanal kuwetleri karşılamak için aynı noktadan 459
eğimden büyük olmamak koşuluyla iki askı kullanılabilir. Yatay yüklere karşı kullanılan bağlayıcı
köşebendin eğimi yataydan 45s'den küçük olacaktır.
Özel Ahşap Tırnaklı Taşıyıcı profilleri Ana L profile dik olacak şekilde pro.ie modül ölçülerine uygun
şekilde Ana L profiline monte edilecektir.
Baffle latalarl taşltmak için lataIara açllan kanallara özel baş|ı cıvata Ve montebent perçin takllarak,
daha önce hazırlanan tırnaklı profil akslarına göre kanal üzerinde sıkılarak sabitlenir.
Hazlr|anan latalar uygun aks aralığına göre seçilecek olan tlrnaklara, uygulama detaylnda bildirilen
kriterlere uygun olarak asıhr ve hizalama işlemine geçilir.
Depolama, çalışma için belirlenen yere mümkün olduğu kadar yakın, çevre koşulları elverdiği
kadar kısa süreli olacaktır. Depolama sahası güvenli ve temiz olacak, plakalar kuru bir zemin
üzerinde kartonla saklanarak havadan tamamı ile korunmuş olacaktır. Karton malzeme hiçbir
zaman yuvar|anmamall, düşürülmemeli veya kaydırılmamalı ve asla çalışma taban| Veya portatif
merdiven, iskele yerine kulla nllmamalıdır.
Ürün montajı yapılacak mekandaki nem oran| 70 RH dan ve sıcaklığı 4O0C den fazla olmamalıdır.
Ürün montajdan önce en az 48 saat montajı yapılacak mekanda tutulacaktır. Plakaların 1lec -

359C sıcakhk aralığında montajının yapılması önerilir. Bunun yanı sıra öncelikle önemli olan bu
aralık içinde ısı değerinin sabit kalmasıdır.
Havalandırma menfezleri, aydınlatma elemanları ve diğer elemanlar için gerekli boşluklar
yerlerinde ve ölçülerinde bırakılacaktır.
Lambalar ve diğer tavan armatürleri; fazla yüklemeden dolayı asma tavanın sehim ve eğilmesini
önlemek için bağımsız olarak asılacaktır. Bununla beraber hafif asma tavan elemanları ana
taşıyıcılara mesnetlenebilir. Tali taşıyıcılara hiçbir fazla ağırlık gelmeyecek sadece 3 kg veya daha
az olacak şekilde hafif elemanlar doğrudan taşlylclya mesnetlenerek monte edilecektir.
Asma tavan uygulaması, uygulanacak mahalde, tüm tesisat işlerinin, duvar ve döşeme kaplama
işlerinin ta mamlanmasından sonra yapılmalıdır. Mekanın %3'ünde plakalar bina ı5ıtıldıktan 3 gün
sonra takılmalıdır. Bu %3'lük boşluk mekanın her köşesinde ve ortasında olacak şekilde
d üzenlenmelidir. Bu uygulama tavan ara boşluğu ile oda araslnda ısı den8esini sağlamak içindir.
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MARDİıu anTuKLu üııivensiresi
yApI işı_rni vE TExıuix oaine BAşKAıııı_rĞr

rrxı.ıix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: MAü KüTüPHANE aiİ.lRsıı.loR RxRoeıvıix PERSONEL DESTEKLEME oDASl
DüZENLEME YAPlM iŞi
c
-:' Poz NoNo ımalatın cinsi

Sayfa 1 l 4

il;;; iPnrs;;üj

Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar 
:,15.530.1001 yapılması (l-ek profi1-6O cm aks aralığı) ('12,5mm tek İat alçı duvar m' 
',

60 cm aralıklarla taban Ve tavana sabitlenmesi, DU75 Ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm lik Duvar C- profillerinin (DC75) altına 75
, mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına
; geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kgim" yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm lik alçı duvar levhasının DU75
ve DC75 profil|erine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesj, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, dez

. dolgu alçısı ile 3 mm den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı 
1

. duvar levhası ek yerlerine yaplştırı|ması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü ',

malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay Ve düşey taşlma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kArı dAhil, 1 m2 fiyatı: :

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m2 o|arak hesaplanır. i

,,. ..n ,, .,..,, Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması , m,'" """ : " ' (12,5mm lek kat alçı duvar levhası ile)
tö(nil< tiilri: lOireöö onaiijnmi§ projÖvö Oötiİlarini göre; tiri; ü:pronıinin (ruzo1 vioa ve pıastik dubeı kuııaniiarJi oo cm
aralıklar|a mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan '10 cm mesafede i|k ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi,

' en fazla 1 10 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla i

; çelik dubellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-
] profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana
taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profi|lerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme

. parçası kullanılması, '12,Smm'lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği
durumlarda alçı duvar levhasının kesi|erek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida

' başlarının dez dolgu alçısıyla kapatılması, dez bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine dez dolgu alçısı
uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her tüdü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

]

boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kArı dAhi|,1 m2fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.
NOT; 0,50 m2 den küçük boşluklar düşü!mez,

74 O5O:OOO3 
, Qlmento harçl1 karglr ve horasan inşaatın yıkılması .'

: İeİniX fjİlti: Çİıİıento tıaİÇlİ kİrglİra horİÖan in§aİtın patlayıcı madde kullİnılmİJan yıl<iımiiı, in§iii yeiİnaeki yükıeme, yatay vö
1 düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç Ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve k6rl d6hil, çimento harçll kargir ve
horasan inşaatın yıkılmasının 1 m3 fiyatı:
ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

77 100.1041

teİnİİ İİririİ PVC ve alUminyum 

'enceİa 

Oogİİmİsını yeniden kullanılabibcek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerİn
istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kan dahil,

|;;.;;. ,;;;---lnĞ öıva, iiöı Jival|vO. yüiöyiöfuierlnö a mm iZiinlığinöi iiiön ilçı Ç; ; - -
-'---''--- , kaplama yapılması

, Teknik Tarifi: Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no: 10.06112) çelik mala
: ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve
; zayiah, işyerinde yük|eme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kirı döhil, 1 m'fiyatı.
i OLÇU: 1) Projedeki ölçü|ere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dAhil) hesaplanır.l vL\,v. |ı, | |vJguç^| vlvulE|ç Yv|9t JIvgl|glI vuıu|| ,u4.g. \vvllu^ Jqllloll uolll|, llgJoPıqllll.

l 2; Dograma pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Biiıti.iın boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri_dü§ülür.

l 

------*_-_-

Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere
doğramasln 1n sökü|mesi |,'i

lau.,,ou.rrro 16 A'e. kadar (6 kA), Anahtar|ı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme
1--'::____ kapasiteli)

-T;
Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine
haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya az edilmiş

Demontaj, ATY2-4x18 (Çift parabolik parlak reflektörlü), DEKORAT|F 
I

AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRLER| (Taş Yünü ve Alçı Asma l Adet35.170.710,1/DM
ıntj tavan İçin) (Gömme ve sıva üstü)
: Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
' Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
ı Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektlr.__ _ _

2E ı6n ıc^, , c^^ nı., ııarıa vii,aat{iımia F\Aaama ..aııııı Driı wıııııoıı ]'';;^;-r

l Teknil< Tarifi: TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı
genel teknik şartnamesine uygun, montaj için buata uyacak özel kanalları bulunan, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal

Oska/O12-yt-1

Birim
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MARDİıu ınTuKLu üıuivrnsiresi
yApI işlrni vE TEKıuix oeine BAşKAıuı_ıĞı

rerıtir şARTNAME (iş Kalemlerİ)

işin Adı: MAü KüTüpHANE BlNASINDA AKADEM|K pERSoNEL DESTEKLEME oDASı
DüzE

ıNO,

ıÜzrıı ıeıvı r YAP| M i ş_i

İr-l-;;;,;---- lmalatın cinsi

Sayfa2l 4

il;| puĞintii
l%l

I kapak üst yüzeyidekoratif kaplanmaya müsait bir yapıda olan (kaplama yapıldıktan sonra döşeme ile l<apaı< sevıvesı aynGlaca[
Şekilde dizayn edilen), kapağın kapalı halinde fiş kablolarının rahatlıkla dışarıya çıkabilmesi için gerekli lastik tapa ile kap|ı boşluk|an
bulunan, Kutu içine karşılıklı yerleştirilecek şekilde 45x45 mm modül|erden 8 adet veya22,5x45 mm'lik modüllerden16 adet pİizleri
montaj etmek için eğimli özel yuvalarl olan, zemin seviyesine ayar yapılabilecek tertibatı olan priz kutusunun temini, işyerine nakli,

r35.190.1704
Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5x45 mm),
kablo kanal prizleri

Adet I

Birim

Adet

10

Teknik Tarifi: Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS lEC 60884- 1+Al+M standardına uygun. priz delikleri normal veya 45" eğimli,
Çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Daİa prizleri
RJ-45 tipinde, T5684 ve T5688 bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ_
1'1veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nak|i, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her
nevi malzeme ve işÇlik dahil işler halde teslimi Priz montaj ş9!lye çerçeve fiyatları bjim fiyata dahil edilmişlir)İ*

|7( rAd"t-r*--l79 115.1005 SARKlT LED ,li LiNEER ARMATÜR
Teknik Tarifi: , Armatür boyutları L: (1200-1 500 ) mm x 50 mm x 80 mm ölçü aralığında olacaktır.. Ana gövde minlmum 1 ;5 mm
eloksalll ekstrüzyon alüminyum profil olacaktır-. Difüzör opal sararmayan polikarbon olup göVdeye clip-in geçmeli Ve kolay sökülebilar
olmalıdır. lşık armatür içinde her alana homojen dağılacaktır. Kesinlikle gölge olmayacaktır.. Kablo giriş yerleri kablo yalıtkanına
gelebilecek zararları önlemek için lastik contalı olmalıdır.. Armatürün verimi minimum %50 olmalı ve bunu firma fotometrik ölçüm
raporu ile ibraz etmelidir.. lşık kaynağı olarak CRl (Renksel Geriverim Endeksi) 8O'denbüyük, mid-power LED kullanılacaktır..
Kullanılan LED'lerin renk sıcaklığı 4000K olmalıdır.. LED'lerin armatürden çıkan toplam ışık akısı minimum 3550 lm olmalıdır.
(Samsung, osram, Lumileds, Nichia). Armatür lşık akısı, renk sıcaklığı, renksel geriverimi cd/m2, UGR gibi değerlerin lEsNA LM-79_
08 standardına uygun ölçüldüğüne dair akredite bir laboratuvardan alınacak test raporu olmalıdır.. Termal test raporlannda; LED
chip jonksiyon sıcaklığının chip üreticisinin beyan etiği max. Jonksiyon sıcaklığının Yo25 altında olduğu sunulmalıdır.. yüksek verimli
ve yüksek güç faktörüne (PF> 0.95) sahip sabit akım led sürücü kullanı|acaktır; Osram - Tridonic - Vossloh - Philips-Helvar_ led
sürücülerden biri tercih edilecektir.. Kullanılan led sürücülerin güç faktörü Tam yükte en az 0.95 olmalıdır. sürücü verimlilikleri Tam
yükte en azYo87 olmalıdır. Kullanılan sürücülerin ENEC sertifikaları olmalıdır.. Armatürün optik flicker endeksi 0,,|'in altında ve
kameralarla gözlendiğinde zebra etkisi yapmayacaktlr.. Armatürün sistemden çekeceği yük maksimum 55 W olacaktlr. .

35.,l50,1530 3x1 .5 mm2, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi 
]

(NHXMH, _e1 az-300/50O V) , ' '

Teknik Tarifi: NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

35.160.3102 Komütatör Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi Adet
Teknik Tarifi: İİİo;enİİee İİev yaymaz OÖru içerisinde linyÖ hatlari en az2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2, t§ eH oosaz-ı-z, rs
EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli
(HO7Z,O7Z1') cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik
dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde
fiyat farkı ödenmez. ((TS EN 61386-1l21l22 standartlarına uygun CE Uygunluk İşaretlemesi iliştirilmiş halogenfree alev yaymaz boru
sorti fiyatına dahildiQNot TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlar|na, 30512011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun
olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite

13 :35:]60 
3401 , Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi Adet

Teknik Tarifi: Halogen Free Alev yaymazboru içerisinde linye ve sorti hatlan Ts EN 60332-1-2, Ts EN 6075a-lliieTs EN 61034_2
, standartlanna uygun, en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde, faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre
: renk|endirilmiş p|astik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakİl ve
: işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. (TS EN 61386-1l21l22, standartlarına uygun, CE Uygunluk lşaretlemesi iliştirilmiş halogen
, free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/41 standartlarına, 3o5t2o11lAB Yapı Malzemeleri
. Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği
ı tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan a|ınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Ölçü: Linye hattı 35 mden
, fazla olunca besleme hattı otarak birlm fiyat no, 1P!;PPOQgn ödgme yap1!1- - -:,-",14 35.450.1401 i 3-5 Wlık tek taraflı hoparlör, Hoparlör ve montajı
Teknik Tarifi: TS 976 EN 60268-5 standardİna uİgu;, ternll( şartnamÖsİnde yazılı özellikte hoparlör ve hoparİöİ l<ulusu tÖminl,

i yerlne m9ı!aj!, .!:!et n_eyi qf3k ma|zeme vc !şç!l!t1 ğQhj!, işte1 ha|Qe !eş!!mi
15 ]es.aso.szoı , zs wı,ı,, Amplifikatör ve montajı

TeXnil< iarifi: feinli §jrtnameiinOe yİzıii oieliitİe seJİmpİİtiİİttlrü, demir çerçeve üzeiine gosteriıecei veie monirj,, aeiçeraai,
boyası, her nevi_ufak ma|zeme ve işçilik dAhil, işler halde teslimi

16 ,3S.+Z1.1OOZ i 5.000 Ansı-Lümen, 1O24x768 çözünürlükte projeksiyon Adet 
,

' Teknik Tarifi: Cihaz Ansilümen ışık gücünde, vlOeo, nilğİİİyar uyumlu, cihazİn cihaz askı aparatı ile birlikte, Projeksiyon cihazının

]gs szo oo,, . 3|:?TI:,,I_JIIS:LTjALOJEN FREE S|NYAL ve KUMANDA

11

12

17 KABLOSU (VDE 0815
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MARDİııı enTu KLu ü ıııive nsirrsi
yApI işı_eni vE TEKıuix oaine BAşKAıuı_ıĞr

rexı.ıİx şARTNAME (İş Kalemteri)

İşin Adı: MAü KüTüPHANE giı.ıRsıl.ıon AKADEM|K pERSoNEL DESTEKLEME oDASl
DüZENLEME YAP|M iŞi Sayfa 3 / 4
s.
No

poz No i imalatın Cinsi j sı.ı. ] Miktarı : Pursantaj
l=,,,=,..' * i-""": ""^-" j (%) 

,

]Ie.k.nikTarifi:Güvenliksistemlerinde,tl^aberleşmede,.kapalıvekurualanıaıoa'naıo;eni
] kablosu olarak kullanılan, TS EN 60228'e uygun, elektrolitik bakır telli, DlN 471OO jtandarlarİna ıIygun rÖnklerde TS EN 5o29o-2_
l 26'ya uygun halojensiz kılıf ile izole edilmiş damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kab|o özü şeffaf polyester bant ile
sabitlenmiŞ, aleve karşı dayanımı arttırmak için özel alev gecektiricili cam elyaf bant ile sarılı, alüminyum kaplı polyester bant ile
birlikte kalaylı veya tavlı toprak iletkeni ile ekranlanmış olacak, dış kılıf kalınlığı TSE K,178'e uygun, DlN 471oo'e uygun olarak RAL

ı 2003 turuncu renkte, TS EN 5o290-2-27'ye uygun halojensiz dış kılıflı, sabit koşullardaki sıcaklığı -3o "c ile +70 'C İrasında olan,
' yangın şartlan altında lEC 60331-21 standardına göre 180 dakika, EN 50200 standartına göre 120 dakika boyunca devre
] bütünlüğünü sağlayan, TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-24 alev geciktirme, TS EN 61034-2 duman yoğunluğu, belgelerine sahip
] yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru
] dahildir.

ı35.505.6200 , Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz
Teknİk Tarifi: Yerel alan ağlarında 1l-RN1 yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 25o Übps hızİnbaki veri

. iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlannda, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası lletkenliği yüksek evsafta bir malzeme
ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış, ANSl/TlA/ElA-568B.2, lSO/lEC -1 '1801 Standartlarına uygun, lSo belgeli, Sıva altı, tek portlu,
PV_C Ç e rçeve, P_ız_.l.'( q!uşu-yey!ı_ p ıiı

19 ELK-15
1ız_.l_(t]!uşu_yey!lpliz_ kgpqğiEt!!e!şÜ!ı, trg$4,!sş_!.ryl!|_]y_eje!ı!!j:
iHDMI KABLO (10M)

, , Teknik Tarifi: Her türlü nakliye, montaj Ve devreye alma dahildir. i

; 1 MDF lam malzemeden çift yüzlü laminat kaplamasının yapılması, vidalarla mevcut metal konstrüksiyona monte edilmesi, vida
; ü 

boşluklanna PVC tapa takılması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat velveya malzemenin işyerine 
:

21iNŞ.FA.7o,y:j::"^,u:]lenAlüminyum,Ahşap,PVCKapı,Penceievexas7irının',:, l ğl ll |9 lvlvl lıqJl

Teknik Tarifi: 
'"*r'n"+:r"*l1':l'it3f, 

v"rıı"n Aluminyüm, Ahşap, pVC Kapı, pencere vö Kasalarının yerine Möniajı. Her turıu maızeme
, ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine tak|lması, kapı ve pencere

, 22 iiNŞ.öF.O94 |Ahşap grill sistem asma tavan yapılması , ,' i j i

23 77.1oo.1o49 , esıın TAVAN SÖKÜLMES| m2 , '

i]TeknikTarifi:Mevcutalüminyum,taşyünü,alçıpan,alüminyumperfore,metal,ahşapv.b.asmataVanVeankrajeleminıaiinin
i|sökülmesi,işyerindekiyukbhe,yatayvedu§eytaşlma,b6şa[ma,ışçiıix,araçVegereçgiderleriilesökülenmalzemeninnakli,

l.#ffi1"*#'+"t"#ffffiJ-,Hföi'#.k^C*r§D l;;, -. i -j
] yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel 

i

;,-ffi#.:kffishfildemirlerdençbşıtıioemlışleriyapılmasıveyerine-*
] ------ --+-

Tekniİ Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkuluklan, pencere ve bahçe
parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin,
civata, kaynak Ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay Ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri
ve kAn dihil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:
öLÇü:
lmalAt ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartıl|r.
NOT:
Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyut|arı üzerinden bütün profil|erin ve düğüm noktaları levhalarlnın cetveldeki
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebi|ir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazarano/o7 ağtlıkfazlası da ödeme yapılır, % 7
den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalAtın idarece
kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

.15.540.1,102 : Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması m2... .:... :......... ...

] Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg ,1 .kat, 0,,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte)
, antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,'100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, hertürlü malzeme ve zayiatı, işçilik,
müteahhit genel giderleri ve kAn dğhil 1 m2 fiyatı:
öı-çü:
a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.
b) Kapı ve bölmelerde;
1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür

26

2) Kasa! (pervazslz) otanla(a; kasadal_ı kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları

oska/o12-yt-1
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MARDİıı anTuKLu ü ıuivensiresi
yApI işlrni vE TEKıuix oeinr BAşKAıuı_ıĞr

rexruİx şARTNAME (İş KaIemıeri)

İşin Adı: MAü KüTüpHANE BiNASıNDA AKADEM|K pERSoNEL DESTEKLEME oDASl
DÜZENLEME YAPlM iŞi Sayfa 4l 4

-İr ,__j: i: . _ imalatın cinsi _ __ , l|j_,_:l|l ö:-*--1;i rcasa ve peıvazh olan 4;rrazdan p a yuzun obİi;İffi İ;;;alil edılıL
] 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. 

;

; c) Camekin ve pencerelerde; 
:

'1)CamekAn ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey 
:

1 
düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut :

i ise ayrıca ölçülerek, alana ilöve edilir. 
I

: : boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.: d) parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanl ölçülür. Boşluk düşülmez.

27 ,15.540_1205 i Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 
],h'.yapılması (iç cephe)

' Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, Ampa(a veya mekanik yol|a temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, ,

ızımparalanması,0,150 kg su bazlı astarsürülmesi, isteniien renkte 0,100 kg 1.kat,0,100 kg 2.katsu bazlı mat boya yapılması için
ı her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderieri ve kirı dihil, ,l m'fiyatı.

]:ÖLÇÜ:Projesiüzerindenboyayapı|anyüzeyleiölçülir.Tümboşluklardüşülür,

, 28 ,t5.54o.12o6 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya 
m2

| ] Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapı|ması, :

; ] zımparalanması, 0,'150 kg su bazlı astar sürülmesi, isteni|en renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı ipekmat boya yapılması ı

içinhertürlümalzemevezayiatı,işçilik,müteahhitgenelgiderlerivekörıd6hil,.1m,fiyatı.
OLÇU: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. :

. Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 ]

29 i15.365.1501 . mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta m'

, Teknik Tarifi: Detayları Y.19.090/004 de beiirtilen harç uygulandıktan ve yetedi kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek 
]

: olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,400 kg/m'sarfiyat ile akrilik esaslı Linolyum yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta
: lino|yum zemin döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştınlması, malzeme ek yerlerinde oluşan dezlere kaplama 

,,rengineuygunlinolyumkaynakkordonununyerleştirilmesivesıcakkaynaklabirleştirilmesihertürlümalzemevezayiatı,işçilik'iş
y_erinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatı: 

]OLÇU: 
.

] 'l) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür. 
,

l 2) Linolyum zemin kaplama malzemesi kıvrılarak kendinden dönüşlü kepli süpürgelik uygulaması yapılmaz. 
',

] '1) Linolyum zemin kaplama malzemesinin EN lSO 2401,1 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslar arası onaylanmış 
]

akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile kalıcı batma test sonuçlarının, üreticisi tarafından 
]

] uluslar arası web sayfalannda yayımlanmış olması şartı aranır. 
i' 2) Linolyum zemin kaplama malzemesi idarenin bilgisi dAhilinde test edilir. Ödeme evrakı i|e birlikte laboratuvar deney raporları ,

istenir. 
:
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TEslsAT MAHAL ı-isresi
İşin Adı: MAU KüTüPHANE BiNASıNDA AKADEMlK pERSoNEL DESTEKLEME oDASl
DÜZENLEME YAP|M iŞi
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Poz No Tanımı

jo:
i<i
]Jiı{:
i-:<.

S:
l i_y
:i.ın
iBirim §

ı,u ı ıo,, o o,, |İlİx? _;.*i i: J,:r,*:Irn,: j (8 kontaklı)4

5 79.1 1 5 1005 , SARK|T LED ,la L|NEER ARMATuR

iu
,7

i,
:9

35, 1 50 1 53o 
i i}l',S[, i§rlf,il?,l:1'J$'.",';JJİ|olar |e 

beslem", .

11

12

35.160.3102 , Komütatör Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi Adet :

35.470.,1007 5.000 Ansl-Lümen, 1o24x768 çözünürlükte projeksiyon

,i uro uo,, ,_}]j:.Tİi !||lşıİ l-1toJFN. FREE §iNynı ve
KUMANDA KABLoSU (VDE 0815

35.505.6200: Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz

ELK-15 : HDMl KABLO (10M)

Sayfa 1 /'

35.160.3401 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi Adet : +

35,450.14013.5Wlıktektarafllhoparlör,HoparlörVemontajlAdet;+

35.450.5701 : 25 W'lık, Amplifikatör ve montajı ı Adet : + i

35.,ı05.1210ı J:j:lil|r.llkA), Anahtarlı otomatik sigortaıar (6 G ıRdet, * :
o'' '*' '' '' . kesme kapasiteli) 

' - i Adet : + 
i

: Demontaj, ATY2-4x18 (Çift parabolik parlak reflektörlü), ]

17o 7101ıı lr:T?HJ[lHİHİH.'tYöt"+TlH','"1İffi Ro"t, * 
:unfl i ]. -.:. !: :üstü) i i

35.190.1202 Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu :Adet , +

oska/g02-DV1
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MAHAL ı_isresi

Sayfa 1 l2
işİn Adı: MAÜ KÜTÜPHANE BiNAS|NDA AKADEM|K PERSONEL DESTEKLEME oDASl oÜzrııı-rıvıE YAP|M iŞİ

İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları
15.53OlOO1: Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek 

m,
profi1-60 cm aks aralığı) (12,Smm tek kat alçı duvar levhası i|e)

: Y|K|LAN DUVAR YER|NE:--.--
i 15.530.1131: Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat

1alçı duvar levhas1 ile)
l veTAL TAvAN yERiNE (pRoJE)

m2

]74:050:0003, Qlmento harç|ı kargir ve horasan lnşaatln yfl|mas1

KÜçÜK KAP| iÇiN DUVAR YlK|LMASl

;üiu i KApııı ı ıı §örüıı,,ıis i .......
CAMEKANDAK| PENCERELERİN SOKULMESl

mi

m'

KüÇ

i s.zao.i öos
yapllması

üK KAP|NlN SöKüLMESİ

: inÖe sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınİığında saten aİçİ kapİama
m2

METAL TAVAN YER|NE YAP|LAN ALç|PAN TAVANA (PRoJE)

YlKlLAN DUVAR YER|NE (öN VE ARKA)
l

, iıı§.rA.ı ı ı: Metaı iönstruksiyon uİÖİinÖ İ emm kalıntığında, laminat Ğpİaffiİİ MDF kapiam'
yapı!ması
I PLATFORM YATAY

PLATFORM DiKEY

m'

oTURMA BiRiMiYATAY

oTURMA BiRiM D|KEY

TEzGAH

]..... ViTRiN

i 
i ıış.r_a. TiL{e ıqg_çJ9tlgt 

ju.ryy 
ı} 3!ş9 p,

ANA KAP|NlN MoNTAJ|
İY9 (.9p11"n""r" r" Kasalarının Verine M;;İ;j'; m2

F PENCERELERlN MoNTAJl

KÜçÜK KAP|NlN MoNTAJl

lİ§.oİ.og+: nnşİp grill sistem asma tavan yapllmas
METAL ASMA TAVANlN sÖKÜLMESi (PRoJE)

METAL ASMA TAVANlN SÖKÜLMESi (PRoJE)

m'

i 
77:1 00:1 0491 ASMA TAVAN SÖKÜLM ESİ

] METALASMATAVAN|NsoKULMEsl(PRoJE)

m'

i MEIAL_|SMA TAVANIN 
*S_oKÜLMES1 lPRoJFl

i METALASMATAVAN|NSöKüLMESi(PRoJE)

m'

m2

DEMiR METRAJlNDAN

]15.540:1205: Eski boya| yüzeytere astar uygu|anarak iki kat su baz!1 mat boya yapltmas1 (!9 cephe) m'

|-
|--

TüM ALçlPAN TAVANLARA

M|NHA METAL ASMA TAVAN|N sÖKüLMEsl (PRoJE)

i i5.54o.iroo: rski novailİüzeiieie asiii üiguirnaiek iki kei aa 6ailı ipermat boya yapılması (iç
cephe)

m2

SALON DUVAR BOYAS|

SALON DUVAR BOYAS|

Oska/1-0022MV1

77.1oo.1o54: MUTFAK DoLABl SÖKÜLMES| 1nı-r VE ÜsT)
MUTFAKTAK| DOLAPLAR

15.540.1102: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

MiNHA METAL ASMA TAVANlN SÖKÜLMES| (PRoJE)



MAHAL ı_isresi

işin Adı: MAü KüTüpHANE BlNAsıNDA AKADEMıK pERsoNEL DEsTEKLEME oDAsı DüzENLEMJŞfE,ln',l,
lş Grubu: Ana Grup>lnşaat lmalatları

15.550.1202 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

Toplam Ağırlık: (0,000 Ton) 0,000 kg

PLATFORM ALT DiKEY

PLATFORM ÜST YATAY

Oska/3-002



MAHAL ı_isresi

iŞin Adı: MAü KüTüPHANE BiNAS'NDA AKADEM|K pERsoNEL DEsTEKLEME oDAsı ,r.=*.İffi'r?, ,r,İş Grubu: Ana Grup>inşaat İmalatları

ıs,ses,ısoi: Çimentö eiaöıi ı<önoiıiginoen yeiiö§ön (söıiıeveiıng) nirç iia ortaiamr 2 mm kaiiniixti
;?r'ı1 

tesviYesi YaPılmasl ve ıızerine 2 mm kalınııkta'ı-inolyum zÜmln İapıamrrl vrpı."rı (Sınıf 32_

Oska/1-0022MV,1

SALON DUVAR BOYAS|

MiNHA ALPo6

MiNHA KAP|



FlyAT TEKLiF LlsTEsl

Not: Toplam tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

slRA
No

işiıı aoı Miktar Birim
Fiyatı

Tutar

I MAü KüTü pııRıv ı gi Nası ııı oa arRoııvık
PERSONEL DESTEKLEME ODAS|
DüzENLEMEsivneıv işi














