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İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ TAKSİM KAMPÜSÜ C-D-E-F BLOKLAR, YEMEKHANE VE 

ASDM MOBİLYA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

No Açıklama Miktar 

1 

Çalışma Masası;                                                                                                                                          

140x80x75cm ölçülerinde, 50x50x2mm metal kutu profil ayak , 30mm mdf üzeri Doğal 

Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası ve 18mm 

etek  

50 

2 

Çalışma Masası;                                                                                                                                           

120x70x75cm ölçülerinde, 50x50x2mm metal kutu profil ayak , 30mm mdf üzeri Doğal 

Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası ve 18mm 

etek 

34 

3 

Keson;                                                                                                                                          

45x58x50cm ölçülerinde 18mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik 

dolgu ve vernik cila uygulamalı, 3 Adet  450mm çift açılım çekmece rayı, 3 adet 160mm kulp, 4 

adet teker 

106 

4 

Dosya dolabı;                                                                                                         80x160x40cm 

ölçülerinde  18mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik 

cila uygulamalı, 3 raflı, 2 adet 160mm paslanmaz kulp, 4 adet 40x50x40mm paslanmaz ayak 

143 

5 

Sehpa;                                                                                                                                          

50x50x50cm ölçülerinde, 20x20mm metal profil ayak, 18mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz 

Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı tabla 

17 

6 

Workstation masası;                                                                                                                   

480x180x75cm ölçülerinde, 50x50x2mm metal profil ayak , 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan 

Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası ve 18mm etek 

2 

7 

Konsol;                                                                                                                                      

130x90x40cm ölçülerinde  , 3 kapaklı Dolap gövdesi ve kapakları 18mm mdf üzeri Doğal 

Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı,  

2 

8 

Çekmeceli konsol;                                                                                                                                       

450x68x45cm ölçülerinde, 18mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik 

dolgu ve vernik cila uygulamalı, 30 Adet Blum tandem çift açılım çekmece rayı, 30 adet 160mm 

kulp 

1 

9 

Oval toplantı masası;                                                                                                                                               

100cm Çap, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik 

cila uygulamalı masa tablalı, metal ayaklı 

4 

10 

Toplantı masası;                                                                                                                                                               

380x140x75cm ölçülerinde, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik 

dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası  

1 

11 

Dekan odası;                                                                                                                                                

250x80x75cm ölçülerinde masa, 90x50x75cm ölçülerinde çekmeceli etejer, 60x60x50 sehpa, 

300x90x45cm ölçülerinde konsol,  30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, 

akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası  

2 
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12 

Toplantı masası;                                                                                                                          

220X90x75cm ölçülerinde, Yıldız entegre 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap 

kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası  

1 

13 

Banko;                                                                                                                                        

450x110x70cm ölçülerinde, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik 

dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası  

1 

14 

Banko;                                                                                                                                            

130x110x70cm ölçülerinde, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik 

dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası  

1 

15 
Kantin masa; Dış Mekan                                                                                                                                

60x60x75cm ölçülerinde özel üretim 
10 

16 

Kantin masa;                                                                                                                                                    

60x60x75cm ölçülerinde metal ayaklı, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap 

kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası  

34 

17 

Kantin masa;                                                                                                                                                             

120cm çap metal ayaklı, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu 

ve vernik cila uygulamalı masa tablası  

4 

18 

Kantin bar masası;                                                                                                                                                           

1000x45x110cm + 350x45cm ölçülerinde bar masası, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz 

Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası  

14 

19 Kantin sandalye; Raddan Dış Mekan  40 

20 Kantin sandalye 1.sınıf  Masif, Ceviz, ithal deri döşemecı 124 

21 
Klınik Tezgahı, 200x90x60cm ölçülerinde, 10 adet Blum tandem çift açılım çekmece rayı, 

Akarilik tezgah, akrilik lavabolu 
50 

22 

                                                                                                                                                                               

30mm  mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

24 adet 265x240x30cm ölçülerinde 6 raflı Kitaplık modülü                                                                                            

24 
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23 
30mm  mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı                                

130x240x30cm ölçülerinde 6 raflı  Kitaplık modülü 
6 

24 
30mm  mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı                               

60x240x30cm ölçülerinde 6 raflı Kitaplık modülü     
8 

25 
mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  

311+407+311x60x75cm ölçülerinde  çelik konstrüksiyonlu çalışma masası   
4 

26 
mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  160x70x75 

ölçülerinde masa        
4 

27 
mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  220x90x75cm 

ölçülerinde  masa 
1 

28  mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  82cm çapında masa 2 

29 
mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  162+130x70x75cm 

ölçülerinde 
2 

30 
mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  180+130x70x75cm 

ölçülerinde  (Banko)     
1 

31 
mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  Ahşap duvar 

panelleri. 
300 

32 
30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  

900x189x30cm ölçülerinde 5 raflı Kitaplık modülü  
4 

33 
30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  60x189x30cm 

ölçülerinde 5 raflı Kitaplık modülü  
2 
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34 
30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  

248x189x30cm ölçülerinde 5 raflı süreli yayın ünitesi    
1 

35 
mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı   573x70x75 

ölçülerinde masa    
2 

36 
mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  291x60x75cm 

ölçülerinde  çelik konstrüksiyonlu çalışma masası    
4 

37 
mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı  435x60x75cm 

ölçülerinde masa ,  
2 

38 
Döşemeli oturum; 30 kişi oturabilir                                                                                                                        

10cm kalınlığında HR soft sünger döşeme ve balin, deri döşeme 
34 

39 
Sehpa;                                                                                                                                                                       

45cm çap pirinç sehpa 
18 

40 
Led;                                                                                                                                                                 

Alüminyum kutu profil içinde led aydınlatma, pleksi kapama ve tırafo 
748 

41 
Kütüphane sandalyesi                                                                                                                                                     

1.sınıf  Masif, Ceviz, deri döşeme 
109 

42 
ÇALIŞMA SANDALYESİ;                                                                                                                                        

Multitilt mekanizma, Ayarlı kol, Antrasit ayak, deri döşeme 
103 

43 
YÖNETİCİ SANDALYESİ; 

Multitilt mekanizma, Alüminyum kol, Antrasit ayak, deri döşeme 
2 

44 MİSAFİR SANDALYESİ;  Antrasit ayak, deri döşeme 43 
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45 
TOPLANTI SANDALYESİ; 

Multi tilt mekanizma, Alüminyum kol, Antrasit ayak, deri döşeme 
30 

Genel HUSULAR 

Genel Yüklenici firma ihale sonuçlandıktan sonra yerinde ölçü alarak, kurum isteklerine göre gerekli 

düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.  

Mobilyalarda ve tezgahlarda kurumun uygun gördüğü renkler, modeller ve kaplamalar uygulanacaktır. 

Ürünler İdarenin göstereceği adreslerdeki tesislere eksiksiz olarak teslim edilecektir. 

Ürünlerde kullanılacak yonga levhalar 1.sınıf ve TS EN 312 ve TSE EN 14322 standartlarına uygun olacaktır.  

Tüm yonga levha ve bunların üzerine kaplanacak malzemelerde kesinlikle "E1" normunda (tutkalında serbest 

formaldehit oranı düşük) malzeme ve tutkal kullanılacaktır. Yüzey malzemelerinin kaplanmasında kesinlikle 

su bazlı tutkallar kullanılacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonu kabul sırasında rasgele seçeceği malzemeleri 

keserek testlere tâbi tutma hakkını saklı tutar. Üretici firmalar test için kullanılan malzemelerin yerine 

yenilerini yapacaklardır. 

 

Kullanılan metal ve plastik malzemeler yüksek kalitede, sağlığa uygun ve belgeli olacaktır. 

Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar için Yüklenici, çeşitli alternatifleri onaya sunacak ve 

İdarece uygun görülen tip uygulanacaktır. Bu işlemler için ayrıca bedel ödenmeyecektir. 

 

Plastik malzemelerde artık malzeme (2. kalite) kullanılmayacaktır. 

Tüm koltuklar naylon ile korumaya alınmış şekilde teslim edilecektir. 

Ürünlerin üretimi tamamlanarak zarar görmemesi için dış atmosferik etkilere ve taşıma esnasında oluşabilecek 

darbelere karşı uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir.   
İmalat sırasında gerekli olan; iskelenin temini, kurulması, sökülmesi, bakımı, istiflenmesi, korunması, yatay ve 

düşey taşımaları ile emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması Yükleniciye aittir. Bunlar ile ilgili doğabilecek 

hasarlardan dolayı tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. Söz konusu hasar giderilmediği takdirde hasar bedeli, 

ilgili Meslek Odaları marifetiyle İdare tarafından tespit ettirilerek Yükleniciden tahsil edilecektir. 

 

Malzeme ve ürünlerin taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye nakliyesi, şantiyede boşaltılması, imalat alanlarında 

projelerine göre dağıtılması, istifi, korunması, gerekirse iş iskelesi temini, yapımı ve şantiye içindeki her türlü 

yatay ve düşey taşımalar, depolama, emniyet vb. Yüklenicinin sorumluluğundadır. Sonuç olarak; çalışır 

durumda teslim ve kabul aşamasına kadar tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. 

 

Montaj ve imalatlarda kullanılacak yanıcı, leke yapan yağlı ve patlayıcı vb. hiçbir malzeme, önlem alınmadan 

çalışma mahallinde muhafaza edilmeyecektir. Çalışma alanına yağ dökülmesine ve yağ bulaşmasına engel 

olunacaktır. Yüklenici, taşıma, imalat ve montaj sırasında, inşaat müteahhidinin yapmış olduğu imalatlara 

verdiği her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. 

Mekanizma ve metal aksamdan doğan arızalara Yüklenici tarafından en geç 24 saat içerisinde yerinde 

müdahale edilecek ya da gerekli servisler tarafından teslim alınıp onarımları yapılacaktır.   
Teklif verilen ürünün şartnameye uygun olmaması durumunda fiyata bakılmaksızın teklifler değerlendirme dışı 

kalacaktır. 

İmalat sırasında gerekli olan; iskelenin temini, kurulması, sökülmesi, bakımı, istiflenmesi, korunması, yatay ve 

düşey taşımaları ile emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması Yükleniciye aittir. Bunlar ile ilgili doğabilecek 

hasarlardan dolayı tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. Söz konusu hasar giderilmediği takdirde hasar bedeli, 

ilgili Meslek Odaları marifetiyle İdare tarafından tespit ettirilerek Yükleniciden tahsil edilecektir. 

 

Yüklenici, çalışma yaptığı alanda gerek çalışma esnasında gerekse çalışma tamamlandıktan sonra temizlik, 

düzen ve sağlık şartlarından sorumludur. Bununla ilgili her türlü tedbir ve önlemleri alacak, kendi imalatlarına 

ait temizliği kendisi yapacaktır. 
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Ürünlerin tümünün montaj işlemi yüklenici firmaya aittir. İdareden ek bir ücret istenmeyecektir. 

Ürünler insan sağlığı düşünülerek üretilmiş olup, kanserojen maddeler içermeyecektir. 

İşin yapılması için gerekli tüm personel, araç ve gereç yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

Yüklenici ürünleri idareye sunacak (Numune vb.) ve idare onayından sonra teslim edecektir.  

Belirtilmemiş detaylar için İdare ile istişareli olarak karar alınacaktır. 

Hatalı ürünler teslim alınmayacaktır. 

Teknik şartnamede hususlarına uygun olan ürünlerin kabulü yapılacaktır. 

Bu şartnamede konusu belirtilmeyen hükümler var ise, idari şartname hükümleri geçerlidir. 

Ürün Teslimleri sipariş tarihinden itibaren 4 haftadır. 

Teklif edilen ürünlerin 10 Yıl malzeme ve 10 Yıl yedek parça garantisi olmalıdır. 

İş bu Teknik Şartname 6 (Altı) sayfadan ibarettir olup, idari şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 


