
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu 
üzeri PK.47200 Artuklu/Mardin

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Çağrı Ceviz

E-Posta: : bidb@artuklu.edu.tr Tel: : 04822132120
Kep Adresi : mau@hs01.kep.tr    Faks: 04822134004

Elektronik ağ:www.artuklu.edu.tr
 

Evrakı Doğrulamak İçin : http://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BEKA3N2KK

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı   : 23168306-755.02.03- 
Konu : Mal/Hizmet Alımı

İLGİLİ FİRMALARA

4734 Sayılı Kanunun 22/d bendine göre yapılacak mal/hizmet alımlarına ait; 
Üniversitemiz genelinde Network (ağ) alt yapısı teknik malzeme dahil olmak üzere kablolama 
hizmet alımına ait fiyatları içeren teklifinizi (KDV Hariç) Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığına bildirmenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Ender ALTUN

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı V.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/10/2019-3148

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mevcut Elektronik İmzalar

ENDER ALTUN (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Bilgi İşlem Dairesi Başkanı V.) 04/10/2019 16:41



MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

NETWORK (AĞ) ALT YAPISI TEKNİK MALZEME ALIMI  VE KABLOLAMA 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

2019



1. GENEL KOŞULLAR
1.1. Yüklenici şartname koşullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır. Kısmı ve 

alternatif teklifler kabul edilmez.
1.2. Tüm imalat malzemesi ve montajlar Türk Standartları'na uygun olmalıdır.
1.3. Ürünler arızalara karşı en az 2 yıl garantiye sahip olmalıdır.
1.4. Ürünler üretim hatalarına karşı en az 2 yıl yenisi veya üst modeli ile değiştirme 

garantisi kapsamında olmalıdır.
1.5. Montaj sırasında malzemede doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan yüklenici 

sorumlu olacaktır.
1.6. Nakliye masrafları Yükleniciye ait olacak olup nakliye sırasında olabilecek her türlü 

hasar veya kırılmadan Yüklenici sorumlu olacaktır.
1.7. Teklif edilecek markalar kataloglarıyla birlikte teklif edilecektir. 
1.8. İş tamamlandıktan sonra kalan malzemeler kuruma teslim edilecektir.
1.9. Yapım esnasında idarenin alacağı karar doğrultusunda projede değişiklikler 

uygulanabilir.

2. İŞ TANIMLARI
2.1. Mimarlık Fakültesi

2.1.1. İşin Tanımı
2.1.1.1. 3 adet link kablo çekimi
2.1.1.2. Kurum tarafından temin edilen 2 anahtarın kabine montajı
2.1.1.3. Kabloların çift taraflı etiketlenmesi

2.1.2. Malzeme Listesi
 80 metre cat6 kablo
 10 metre 25x16mm kablo kanallama

2.2. İktisat Fakültesi
2.2.1. İşin Tanımı

2.2.1.1. 1 adet link kablo çekimi
2.2.1.2. 40 kişilik oturma planına göre data kablo çekimi. Oda içerisinde hazır 

halde bulunan kanallar içerisinde kanal üstü data prizlerinde sonlandırma 
yapılacaktır. Kurum tarafından temin edilen kabin, switch ve patch panel 
montajı, kablo aktarmaları yapılacaktır. Hem priz hem de patch panel 
tarafında etiketleme yapılacaktır.

2.2.1.3. Kurum tarafından temin edilen kabinetin duvara montajının yapılması
2.2.2. Malzeme Listesi

2.2.2.1 750 metre cat6 kablo
2.2.2.2 2 adet moduler patch panel
2.2.2.3 2 adet organizer
2.2.2.4 40 adet kanalüstü data kapağı
2.2.2.5 80 adet keystone jack
2.2.2.6 40 adet 1 m patch cord
2.2.2.7 40 adet 3 m patch cord

2.3. Yabancı Diller Fakültesi
2.3.1. İşin Tanımı



2.3.1.1. 25 bilgisayar için laboratuvar içerisinde kablo çekimi ve kanallamasının 
yapılması. Kabloların çift taraflı sonlandırılıp etiketlemesinin yapılması

2.3.1.2. Her bilgisayar için 2 adet kanalüstü elektrik prizi yapılacaktır. Elektrik 
kablolaması için 3x2.5 TTR yanmaz elektrik kablosu kullanılacaktır.

2.3.1.3. Kurum tarafından temin edilen kabinetin montajının yapılması, gerekli 
elektrik enerjisinin sağlanması

2.3.1.4. Çekilmiş olan 24 adet kablonun cat5e patch panelde sonlandırılması, 
aktarmalarının yapılması, düzenlenmesi ve etiketlenmesi

2.3.1.5. Kurum tarafından temin edilen dikey kabinet ve access point cihazının 
montajı

2.3.2. Malzeme Listesi
2.3.2.1  350 metre cat6 kablo
2.3.2.2  1 adet moduler patch panel
2.3.2.3 1 adet cat5e patch panel
2.3.2.4 1 adet organizer
2.3.2.5 25 adet kanalüstü data kapağı
2.3.2.6 50 adet keystone jack
2.3.2.7 25 adet 1m patch cord
2.3.2.8 25 adet 3m patch cord
2.3.2.9 40 metre 100x50mm kablo kanallama

2.4. Güzel Sanatlar Fakültesi
2.4.1. İşin Tanımı

2.4.1.1. 11 adet kablo çekimi, çekilen kabloların sınıflarda sıva üstü prizlerde 
sonlandırılması, kabin tarafında ise patch panelde sonlandırılması ve 
etiketlenmesi.

2.4.2. Malzeme Listesi
2.4.2.1 800 metre cat6 kabl
2.4.2.2 1 adet moduler patch panel
2.4.2.3 25 adet keystone
2.4.2.4 25 adet 1m patch cord
2.4.2.5 60 metre 25x16mm kablo kanallama

2.5. Edebiyat Fakültesi Ek Bina
2.5.1. İşin Tanımı

2.5.1.1. Kurum tarafından temin edilen kabinin duvara montajı ve gerekli 
elektrik enerjisinin sağlanması

2.5.1.2. Çekili durumda olan kabloların kabin tarafında patch panelde 
sonlandırılması aktarmalarının yapılması ve etiketlenmesi

2.5.2. Malzeme Listesi
2.5.2.1 2 adet moduler patch panel
2.5.2.2 2 adet organizer
2.5.2.3 24 adet 1m patch cord



2.6. Edebiyat Fakültesi
2.6.1. İşin Tanımı

2.6.1.1. 2 adet kablo çekimi, oda içerisindeki kabloların sıva üstü data prizinde 
sonlandırılması, kabin tarafında ise patch panele sonlandırılması ve 
etiketlenmesi

2.6.2. Malzeme Listesi
2.6.2.1 50 metre cat6 kablo
2.6.2.2 1 adet sıva üstü ikili data prizi

2.7. Isı Merkezi
2.7.1. İşin Tanımı

2.7.1.1. 1 adet kablo çekimi, kablonun çift taraflı sonlandırılması ve 
etiketlenmesi

2.7.2. Malzeme Listesi
2.7.2.1 35 metre cat6 kablo

2.8. Kütüphane
2.8.1. İşin Tanımı

2.8.1.1. 4 adet kablo çekimi, oda içerisindeki kabloların sıva üstü data prizinde 
sonlandırılması, kabin tarafında ise patch panele sonlandırılması ve 
etiketlenmesi

2.8.2. Malzeme Listesi
2.8.2.1 150 metre cat6 kablo
2.8.2.2 2 adet sıva üstü ikili data prizi

2.9. Ömerli MYO
2.9.1. İşin Tanımı

2.9.1.1. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu masa için 2 adet adet kablo çekimi, 
data prizinde sonlandırılması, etiketlenmesi

2.9.2. Malzeme Listesi
2.9.2.1 100 metre cat6 kablo
2.9.2.2 1 adet sıva üstü ikili data prizi

2.10. Rektörlük
2.10.1.İşin Tanımı

2.10.1.1. 1 adet kablo çekimi
2.10.2.Malzeme Listesi

2.10.2.1 70 metre cat6 kablo
2.11 Mardin MYO

2.11.1 İşin Tanımı
2.11.1.1 10 adet kabinler arası kablo çekimi. Çift taraflı patch panellerde 

sonlandırması yapılacaktır. Bu kablolar için 70 metre kanallama montajının 
yapılması. Bu kabloların katlar arası geçişinin sağlanması için uygun 
ölçekte delinmesi ardından tekrardan estetik yapısını bozmayacak ve 



açıklık kalmayacak şekilde şekilde kapatılması ve etiketlenmesi 
yapılacaktır.

2.10.2.1. LAB1 odasında kurum tarafından temin edilecek kabin montajı, gerekli 
elektrik enerjisinin sağlanması ve çekili halde bulunan kabloların patch 
panelde sonlandırılması ve etiketlenmesi yapılacaktır. 

2.11.1.2 LAB2 odasında kurum tarafından temin edilecek kabin montajı, gerekli 
elektrik enerjisinin sağlanması, oda içerisinde 24 adet kablo çekimi bu 
kablolar için kanallama yapılacaktır. Kablolar kabin tarafında patch 
panelde prizlerde ise kanal üstü kapaklarda sonlandırılıp etiketlenecektir. 
Her bilgisayar için 2 adet kanalüstü elektrik prizi yapılacaktır. Elektrik 
kablolaması için 3x2.5 TTR yanmaz elektrik kablosu kullanılacaktır.

2.11.1.3 LAB3 odasında kurum tarafından temin edilecek kabin montajı, gerekli 
elektrik enerjisinin sağlanması, oda içerisinde 30 adet kablo çekimi bu 
kablolar için kanallama yapılacaktır. Kablolar kabin tarafında patch 
panelde prizlerde ise kanal üstü kapaklarda sonlandırılıp etiketlenecektir. 
Her bilgisayar için 2 adet kanalüstü elektrik prizi yapılacaktır. Elektrik 
kablolaması için 3x2.5 TTR yanmaz elektrik kablosu kullanılacaktır.

2.11.1.4 Ana Kabinete gelen 48 cat5e patchde sonlandırılması etiketlenmesi ve  
kanallama yapılması

2.11.1.5 2 adet wifi için kablo çekimi patch panelde sonlandırılması ve 
etiketlenmesi

2.11.2 Malzeme Listesi
2.11.2.1 1500 metre cat6 kablo
2.11.2.2 700 mere cat6A kablo
2.11.2.3 170 metre 100x50mm kablo kanallama
2.11.2.4 163 keystone jack
2.11.2.5 20 cat6a uyumlu keystone jack
2.11.2.6 6 moduler patch panel
2.11.2.7 4 organizer
2.11.2.8 54 kanal üstü data kapağı
2.11.2.9 54 1m aktarma patch cor
2.11.2.10 1 adet 9U kabinet

3. TEKNİK ÖZELLİKLER
3.1. MODULER AKTARMA PANOSU (PATCH PANEL) VE KEYSTONE JACK

3.1.1. Aktarma panosu 24 portlı olmalıdır.
3.1.2. Panel boyutu 19”(1 U) olmalıdır.
3.1.3. Kullanılacak olan Cat-6 UTP patch paneller ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1, ISO/IEC-

11801, EN 50173 standartlarına uygun olacaktır.
3.1.4. Aktarma panosuna standart boyuttaki Kategori 6(CAT6) keystone jack 

takılabilecek özellikte olmalıdır.



3.1.5. Cat-6 UTP patch paneller modüler yapıda olacaktır. İstenildiği taktirde, herbir 
konnektöre biribirinden bağımsız olarak müdahale edilebilecektir.

3.1.6. Patch panellerin arka kısmında sonlandırılan kabloların sabitlenmesine 
yarayan kablo düzenleyiciler olmalıdır.

3.1.7. Pano üzerinde şeffaf muhafazalı etiket yeri olmalıdır.
3.1.8. Her 1U patch panel altına 1U kablo düzenleyici (organiser) takılacaktır.
3.1.9. Cat-6 UTP patch paneller otomatik topraklama sağlar özellikte olacaktır.
3.1.10. Takılacak her aktarma panosu için 1 adet 1U boyutunda organizer olmalıdır.
3.1.11. Takılacak her bir aktarma panosu için 24 adet aktarma panosunda 

sonlandırmak üzere, 24 adet ise prizlerde sonlandırmak üzere toplam 48 adet 
keystone jack teklif edilecektir.

3.1.12. Moduler aktarma panosunda ve data prizleri içerisinde kullanılacak keystone 
jack aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır;

3.1.12.1. Ürün EIA/TIA 568 Standartlarına uygun olmalıdır.
3.1.12.2. T568A ve T568B bağlantı tiplerinin her ikisini birden desteklemelidir.
3.1.12.3. Tüm keystone jack aynı marka model olacaktır.
3.1.12.4. Kullanılacak keystone jack’lerin standartlara uygunluğunu gösteren 

ETL, DELTA sertifikalarından en az bir test raporuna sahip olacaktır.
3.2. CAT-6 PATCH CORD

3.2.1. UTP CAT6 PatchcordlarANSI/EIA/TIA 568B.2-10 Cat6 spesifikasyonlarına uygun 
olacaktır. Patchcordların yukarıdaki standarda uygunluğunu gösteren ETL 
sertifikası olmalıdır. Bu sertifika, ürünün 3 ayda bir denetimden geçtiğini 
gösteren şekilde olmalıdır. 

3.2.2. Patchcord kablosunun iletkeni esnek, 22-24 AWG kalınlığında olmalıdır.
3.2.3. Patchcordlar fabrikasyon sonlandırılmış olmalıdır.
3.2.4. Patchcord kabloları LS0H olmalıdır.
3.2.5. Patchcordplug tırnağında hem de plastik koruyucu kılıfıüzerindeüretici 

firmanın adı görülmelidir.
3.2.6. Patchcordların kullanım kolaylığı amacıyla, farklı renklerde olabilecektir.
3.2.7. UTP CAT6A Patchcordlar aşağıdaki teknik spektlere sahip olacaktır:

NEXT @ 250 MHz 38,9 dB, @ 500 MHz 14 dB
Return Loss @ 250 MHz 20 dB, @ 500 MHz 9,5 dB

3.3. CAT-6 KABLO
3.3.1. Kullanılacak olan CAT6 UTP kablolar ANSI/EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC11801, 

EN50173 veya güncellenmiş standartlarında belirtilen 4 (dört) çiftli 100 Ohm 
CAT6 sınıfında yanmaya karşı etkili LSOH/HFFR özelliğinde dış kılıflı belirtilen 
performans ve teknik özelliklerine uygun olacaktır. İletişim için en az 250 Mhz 
frekansını destekleyecektir.

3.3.2. Kablolar, IEC 60332-1 (Fire performance) yanmaya karşı olan dayanımını 
ölçen testten geçmiş olacaktır. Bu durum ürün kataloğunda gösterilecektir.



3.3.3. CAT6 UTP kablo içerisinde 4 (dört) adet sarmal çiftli (twisted pair) iletken 
olacaktır ve çiftler arasında sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla ve 
sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için aralarında bir seperatör veya izolatör 
bulunacaktır.

3.3.4. CAT6 UTP kablo bakır iletkenleri 23 AWG ölçüsünde, çıplak ve katı bakır 
(Solid Softplain Copper) olacaktır. Dış kılıfı yüksek kalitede, yanmaya karşı etkili 
LSOH/HFFR özelliğinde olacaktır.

3.3.5. Kablo 100 (yüz) metre mesafede CAT6 UTP standartlarına uygun iletişimi 
destekleyecektir.

3.3.6. Kablo üzerinde ürün adı, ürün açıklaması, ait olduğu standart, parti 
numarası, metraj bilgisi, açıklama ve ibareleri her 3 (üç) metresinde en az 1 (bir) 
adet standartlara uygun olarak basılmış olacaktır.

3.4. KABLO DÜZENLEYİCİ (ORGANİZER)
3.4.1. Her bir Patch panel ve her bir ethernet anahtar başına bir adet kablo 

düzenleyici koyulacaktır.
3.4.2. Kablo düzenleyicinin boyu 19 (on dokuz) inç 1U olacaktır. Tamamı metal ve 

siyah renkli olacaktır. 
3.5. DUVAR TİPİ KABİNET

3.5.1. Belgeler: 19” Duvar Tipi Rack kabinet üretiminde ISO 9001:2008 kalite 
güvence sistemi ve  EN 61587-1, IEC 60917, IEC60297 standartlarını içeren TSE 
belgesine sahip olmalıdır. 

3.5.2. Ölçüler: IEC 60297 standardına uygun olmalıdır . Kabinetlerin iç kullanım U 
kapasitesi  9U olmalıdır. Dıştan dışa; genişlik net 600mm.,  derinlik net 600mm. 
Ölçülerinde olmalıdır. 

3.5.3. Ana şase ve profil yapıları: eksenel (x, y, z) mukavemeti EN 61587-1 / 5.2.1 ve 
5.2.2, dış darbelere dayanıklılığı EN 61587-1 / 5.3.3 sağlayacak şekilde imal ve 
test edilmiş olmalıdır.  Dinamik yük, titreşim ve mekanik darbe (IEC 60068-2-6 , 
IEC 60068-2- 27)  test sonuçları TSE tarafından belgelenmiş olmalıdır.  

3.5.4. Alt ve üst şase: kabin sağlamlığını ve mukavemetini arttıracak; çok katlı 
büküm teknolojisine sahip, en az 80kg yük taşıma kapasitesinde olmalıdır.  

3.5.5. Ön kapaklar: temperli, antistatik, secure , füme, rodajlı, 4mm.+/- %5 EN 
12150-1:2008 standartında      cam  olmalıdır. Ön cam kapak dikey eksende sağa 
veya sola açılmalı, camın sağ ve solunda mukavemetli aluminyum çerçeveler 
olmalı ve poliüretan conta ile yapıştırılmalıdır. 

3.5.6. Ön ve Yan kapaklar: kilitlenebilir, açılabilir, sökülebillir bir yapıya sahip olmalı, 
yan ve ön kapaklardaki “O” kilitler, aynı şifreli anahtara sahip olmalıdır

3.5.7. Arka kapak: montaj kolaylığı açısından ana gövdeye geçmeli ve mukavemetli, 
güvenlik açısından içten vidalanabilecek bir yapıda olmalıdır.

3.5.8. Boya:Kabinetler: darbelere karşı yüksek  mukavemeti sağlayacak şekilde; 
elektrostatik Ral7035 Beyaz toz boya ile  boyanmalıdır. (ISO 9227 ve ASTM B 
117-85). Minimum 500 saatlik tuz testine dayanımlı olmalıdır  ve test sonuç 
raporları belgelenmelidir. Metal yüzeylerde; 80 +/- 5 mikron boya kalınlığı 
sağlanmalıdır. Kullanılacak toz boya IEC 60707 standardına göre tutuşmaz , alev 
iletmez bir yapıya sahip olmalıdır. 

3.5.9. Havalandırma: Üst şasede fan grubu bağlantısı ve hava çıkışı için plastik 
havalandırma paneli olmalıdır.



3.5.10. 19inch montaj dikmeleri: önde 2 adet, kabin derinliği boyunca hareket 
edebilecek, serigrafi ile “U” ölçüleri markalanmış, en az 1.5mm. kalınlığında 
olmalıdır.

3.5.11. Duvar tipi kabinetler istenildiğinde , tekerlek veya ayak bağlantı elemanları 
takılarak yer tipi olarak kullanılabilmelidir.

3.5.12. Kablo geçişleri: Kabinetin alt veya üst şasesinde sürgülü kablo giriş bölümü 
olmalı, kızaklı yapısı sayesinde kabloları sabitleme ve kabloların zarar görmeden 
kabin içerisine girmesini sağlayan kalın conta olmalıdır.

3.5.13. Kabin imalatında kullanılan malzemeler: İmalatın her aşamasında , kullanılan 
tüm ana ve yardımcı malzemeler  aşağıda  belirtilen standartlara uygun 
olmalıdır.

3.5.13.1. Sac DKP  “ DIN EN 10130 – 99 Ereğli DC- 01 6112 , 7122 , RoHS  ”
3.5.13.2. Toz Boya  “ ISO 9001 , ISO 2178 , ISO 2813 , ISO 6272 , ISO 8130-5 , ISO 

8130-3 , RoHS, RAL 9005 Texture Siyah veya RAL 7035  Wrinkle Beyaz ”
3.5.13.3. Cam   “ ISO 9001 , EN 12150 – 1 : 2000 Temperli , secure ”
3.5.13.4. Bağlantı elemanları (cıvata somun pul vb...) “ DIN 7985 , DIN 965 , DIN 

7981 , DIN 934 ,  DIN 985 , DIN 933 , RoHS ”  
3.5.13.5. Kilit  “ DIN 1743 , DIN 53571 , RoHS ”    

4. MALZEME LİSTESİ

Malzeme Miktar Fiyat

UTP Tipi Cat6 Kablo 5500 metre

25x16mm Kanallama 80 metre

100x50mm Kanallama 230 metre

3x2.5 Antigron Kablo 800 metre

24’lü Sıva Üstü W Otomat Kutusu 3 adet

3x40 Grup W Otomat 3 adet

1x16 W Otomat 30 adet

45x45 Kanalüstü UPS Priz 180 adet

Kanalüstü 3’lü Priz Çerçevesi 90 adet

Moduler Patch Panel 16 adet

Organizer 10 adet

Kanal Üstü Data Kapak 135 adet

Sıva Üstü İkili Data Priz 5 adet

Keystone Jack 400 adet



1m Patch Cord 200 adet

3m Patch Cord 100 adet

9U Duvar Tipi Data Kabinet 2

İşçilik 1

Toplam

                                                                                   

                                                                     

                                                                     Teklif Veren Firma
                                                                       İmza,Kaşe,Tarih

NOT : 1- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen 
gösterilmesi gerekmektedir.
2- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye 
alınacaktır.
3-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C 
No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD
gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta 
Adresi) bildirmekle İstekliler
yükümlüdür.
4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.
5- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım, nakliye üstleniciye aittir.

  TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ):


