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1.0 TANIMLAR  
 

Bu doküman ve eklerinde geçen; 
 
İDARE   : DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ ’ni 
 
İSTEKL İ  : Madde 2’de tanımı ve kapsamı verilen yapım işine teklif veren yapım müteahhidini, 

 
YÜKLEN İCİ : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 
 
KONTROL MÜHEND İSİ, KONTROL TE ŞKİLATI, KONTROL ŞEFİ : İşin yalnızca   
uygulanması ile ilgili olarak, İDARE’nin kendilerine verdiği özel görev ve yetkiler çerçevesinde 
işi kontrol eden Teknik Personel, 
 
Teklif İsteme Dokümanı (TİD) : İsteklilere talimatları da içeren Teklif Alma Şartnamesi, 
İdari Şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı 
ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri öncelik sırasına göre içeren ihale dokümanını, ifade eder. 

 
2.0 İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 

 
  2.1 İşin Tanımı: DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ’ ne ait Burgazada İSTANBUL‘da bulunan SAİT 

FAİK Müzesi’ nin sergileme elemanları malzemelerinin imalat ve satın alma işlerinin, proje ve 
teknik şartnamelere uygun olarak teklif birim fiyat usulü ile ikmal edilerek, tüm fonksiyonları ile 
kullanılır ve çalışır vaziyette tamamlanması ve İDARE’ye Burgazada da yerinde montajlı teslim  
edilmesidir. 

 
   2.2 İşin Kapsamı: İşin kapsamı, yukarıda işin tanımında belirtilen hususlar çerçevesinde ve 

detayları şartname eki plan, proje, teknik şartname ve mahal listesinde verilen kalemlerden 
oluşmaktadır. 

 
3.0 GENEL ESASLAR 

 
 3.1 İş, ihale dokümanı, plan, proje ve şartnamelerde gösterilen işlerin, tamamlanarak kullanıma 

hazır şekilde teslimini kapsamaktadır. 
 
 3.2 Uygulama proje ve şartnameleri, teklif verilmeden önce, olabilecek hata, uyumsuzluk, 

sözleşme kapsamında belirsizlikler açısından incelenecek, böyle bir husus tespit edildiği takdirde 
İDARE’ye bildirilerek, söz konusu hatalar, sözleşme imzalanmadan önce giderilmiş olacaktır. 

 
 3.3 İDARE tarafından teklif alma şartnamesi ekinde verilen uygulama projelerine, spesifikasyon 

ve diğer doküman/açıklamalara, projelerine tam olarak uyulacaktır.  
 
 3.4 YÜKLENİCİ’ye taahhüdün tamamlanmasına kadar, gerek iş süresince, gerekse herhangi bir 
şekilde uzayan süre içinde, teklif fiyatı dışında malzeme, araç, gereç ve işçilik rayiçlerinin artması 
gibi nedenlerle hiç bir şekilde zamlı bedel ve fiyat farkı verilmez, Bakanlar Kurulunca çıkmış veya 
çıkarılacak fiyat farkı kararnameleri uygulanmaz. Her türlü kalıp iskelesi, iş iskelesi, şantiye içi 
ve/veya dışı nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, teklif birim fiyatına 
dâhildir. Ödeme şekli şartname’de belirtilmektedir. 

 
 3.5 İş için verilecek teklif fiyatlarına, ithal edilecek malzeme için gümrükleme, yurt içi ve yurt dışı 

taşımalar, tüm nakliyeler, sigorta masrafları da dâhildir.  
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 3.6 İşin yapımı sırasında etrafa zarar verilmemesi 
 

YÜKLEN İCİ işin yapımı sırasında bölgede devam etmekte olan faaliyetleri aksatmayacak, 
çalışanların emniyetini sağlayacak şekilde gerekli uyarı işaretlerini koyacak ve gerekli önlemleri 
alacaktır. İşlerin yapımı sırasında mevcut alt ve üst yapıya zarar vermeyecek, aksi takdirde 
verdiği hasar kendisi tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin giderilecektir. YÜKLEN İCİ 
aynı zamanda, inşaat sahası giriş/çıkışlarında çevre temizliğinden sorumlu olacak, yollara 
taş/toprak/atık malzeme dökülmemesi için gerekli önlemleri alacaktır. 

 
3.7 İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi 

 
İSTEKL İ, tekliften önce; iklim şartlarını, işin yapımı için gerekli önlemleri, iş mahallinin 
özelliklerini, zemin altı durumu ve mevcut diğer şartları yerinde inceleyecektir. Teknik şartname 
ve eklerinde özellikli bazı bilgilerin bulunmayışı ve sahada mevcut koşulların dikkate 
alınmaması YÜKLEN İCİ’ye yükümlülüklerini yerine getirmeme hakkını vermez. 

 
3.7.1  İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; ön yeterlik başvurusu için 
gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek İSTEKL İ ’nin sorumluluğundadır. İşyeri ve 
çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar adaylara aittir. 

 
3.7.2  İSTEKL İ, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, 
iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak 
malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda 
maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü 
durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 

 
3.7.3  İDARE, İSTEKL İ’ den işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu 
kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya arazisine girmesi için gerekli izni verecektir. 

 
3.7.4 Tekliflerin değerlendirilmesinde, İSTEKL İ’ nin işin yapılacağı yeri incelediği ve buna 
göre teklifini verdiği kabul edilir. 

 
3.7.5 Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar İSTEKL İLERE  aittir. 
İDARE, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, İSTEKL İ’cnin üstlendiği bu 
masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

 
3.7.6 Bu Teklif Alma Şartnamesi ve eki dokümanlarda işin yapımı ile ilgili olmak üzere açıkça 
belirtilmeyen konularda Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve ilgili teknik şartnameler geçerli 
olacaktır. 
 
3.8. Firma İş Tecrübesi 

Sait Faik Abasıyanık Müzesi sergileme elemanlarının üretimini yüklenecek olan firmanın müze 
ve mağaza sergileme elemanları üretimiyle ilgli işler yapmış olması tercih sebebidir. 

 
4.0 İŞE BAŞLAMA VE B İTİRME TAR İHİ İLE GECİKME HAL İNDE ALINACAK 
CEZALAR  

 
4.1 İşe Başlama ve Bitirme Tarihi  
 
İşin süresi (35) takvim günüdür. Yüklenici bu süre içerisinde söz konusu tüm işleri 
tamamlayarak Geçici Kabul’e hazır hale getirmiş olacaktır. YÜKLEN İCİ’ye yer teslimi 
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sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en fazla 3 takvim günü içinde yapılacaktır. 
YÜKLEN İCİ İşe 29 Mart 2013 Cuma günü başlayacak ve 3 Mayıs 2013 Cuma günü tüm 
işleri teslim edecektir. 

 
4.2 Gecikme Halinde Alınacak Cezalar:  
 
4.2.1 İdarece verilen süre uzatımı hariç, tüm işler 3 Mayıs 2013 Cuma günü bitirilemediği 
takdirde YÜKLEN İCİ’ nin hak edişinden derhal 10.000 (ONBİN)TL. kesilecek olup teslim 
tarihinden sonraki her takvim günü için de YÜKLENİCİ’den günlük 500 (BEŞYÜZ) TL - ayrıca 
gecikme cezası kesilecektir.  
 
4.2.2 Gecikme cezaları, hakedişlerden YÜKLEN İCİ’ye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm 
almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde 
YÜKLEN İCİ’den ayrıca tahsil edilir.  
 

5.0  İHALEYE KATILAB İLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERL İK 
ŞARTLARI  

 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekmektedir: 

 
5.1 İSTEKL İ’nin, iş yeri ve civarını görüp incelemiş, mevcut bilgileri edinmiş, işin niteliğini 
olabildiğince anlamış, zemin altı durumu, hidrolojik ve hava şartları, işin kapsamı ve niteliği, 
işin tamamlanması için gerekli malzemelerin neler olduğu, malzeme temin edilememesinin 
süre uzatım nedeni olamayacağı hususları hakkında bütün bilgilere sahip olduğunu beyan 
etmiş olması, 

 
5.2 Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 
elektronik-posta adresi, 

 
5.3  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

 
a)  Gerçek kişi olması halinde,  ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişili ğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişili ğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

 
5.4  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

 
a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişili ğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişili ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteriri 
Ticaret sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişili ğin noter 
tasdikli imza sirküleri. 

 
İSTEKL İLER, Teklif alma şartnamesi ve eki ihale dosyasında bulunan bütün evrakları, 
şartname ve projeleri (elektronik ortamdakiler dâhil ) okuyup kabul ettiklerini beyan 
ederek,  ihale dokümanının her sayfasını firma kaşesi ile mühürleyip, imzalayacaklardır. 
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6.0    GEÇİCİ  VE KESİN TEM İNAT  
 

6.1 Geçici teminat evrakları DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ emrine tanzim edilecek olup           
“nakit veya bloke çek” olacak şekilde miktarı (5.000-TL) dir. Bu bedelden daha az oranda 
geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Teminat mektubu zarfa 
konulmadan ayrı olarak teklif dosyaları ile birlikte MAL İ İŞLER BİRİMİ’ ne  makbuz 
karşılığında elden teslim edilecektir.  
 
6.2  Geçici teminat bedeline ait evrak 11.0 maddesinde belirtilen opsiyon süresince İDARE’de 
kalır. İSTEKL İ bu sürede bir talepte bulunamaz ve teminat mektubunu geri alamazlar. 
 
6.3 Kabul edilebilir (nakit veya bloke çek) evrakları ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare 
tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. 
 
6.4 Kesin teminat;YÜKLEN İCİ, Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Geçici Teminat 
Miktarını Sözleşme toplam bedelinin % 10’u (yüzde on) tutarındaki süresiz Kesin Teminat 
Mektubu  ile değiştirecektir. Kesin Teminat Mektubu bir yıllık teminat (garanti) süresi 
bitiminde YÜKLEN İCİ’ ye iade edilecektir. 
 

7.0    TEKLİF USULÜ 
 

İhale teklif birim fiyat bedel esaslarına göre yapılacaktır. Teklifler, aşağıda belirtildiği şekilde 
hazırlanacak ve kapalı zarf ile verilecektir: 

 
7.1  Üzerine  ‘BİRİNCİ ZARF’ yazılmış olan zarfa; 

 
a)  Teklif İsteme Dokümanı ve ekleri (Sözleşme Tasarısı,  İdari Şartname, Teknik   

Şartnameler, varsa Zeyilname vs...), (dokümanların her sayfası imzalanıp,  
mühürlenecektir.) 

b)  Madde 5.0’ de istenen belgeler, konulacaktır. 
 

7.2  Üzerine “İKİNCİ ZARF” yazılmış olan zarfın içine; 
 

a)  Teklif fiyatını belirten teklif mektubu 
(EK 1 ve “Teklif Mektubu” örneğine uygun olarak hazırlanacaktır),  

b)  Teklif Birim Fiyat Cetveli 
(EK 2-A  “Teklif Birim Fiyat Cetveli”  örneğine uygun olarak hazırlanacaktır) 
 

Konulacaktır. 
 

7.3 ”DIŞ ZARFIN” içine;  
 
a) ”B İRİNCİ ZARF”,  
b) ” İKİNCİ ZARF”, 
 
Kapatılmış olarak, birlikte konulacaktır. ”DIŞ ZARF” üzerine isteklinin adı, soyadı veya 
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin ve teklife konu işin adı yazılacaktır.  Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 
YÜKLEN İCİ teklifini Madde 8.0 ’a uygun şekilde İDARE‘ye teslim edilecektir. 
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8.0      TEKLİF VERME TAR İHİ VE YERİ 
 

Teklifler en geç 25.03.2013  PAZARTESİ  günü, saat 16.00’e kadar DARÜŞŞAFAKA 
CEMİYETİ Maslak Kampüsü Darüşşafaka Cad. No:14 Maslak Sarıyer İSTANBUL, adresinde 
bulunan SATIN ALMA B İRİMİ’ ne teslim edilmiş olacaktır. Geç gelen ve/veya belirtilen 
adresten başka yerlere verilen teklifler dikkate alınmaz. 

 
9.0   ŞARTNAME HAR İCİ TEKL İFLER  

 
Bu şartname hükümlerine uymayan teklifleri dikkate almak veya almamak hususunda 
DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ tamamen serbesttir. 

 
10.0    TEKLİFTEN GERİ DÖNÜLMEYECE Ğİ 

 
İstekliler vermiş oldukları tekliften geri dönemeyecekleri gibi teklif mektuplarını da geri 
alamazlar. 

 
İstekli herhangi bir nedenle teklifinden geri döndüğü takdirde, ayrıca bir uyarı, hüküm ve 
mahkeme kararına gerek kalmaksızın verdiği Geçici Teminat mektubu DARÜŞŞAFAKA 
CEMİYETİ adına gelir kaydolunur. 

 
11.0    TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

 
Tekliflerin geçerlilik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. Bu 
süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Teklif sahipleri bu süre içinde teklifleri ile bağlı olacaklardır. İhtiyaç duyulması 
halinde İDARE, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması 
yönünde İSTEKL İ‘den talepte bulunacaktır. İSTEKL İ, İDARE’nin bu talebini kabul edebilir 
veya reddedebilir. İDARE’ nin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden 
İSTEKL İ’ nin geçici teminatı iade edilecektir. 

 
12.0    TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp 
yapmamakta, kısmen yapmakta ya da işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 

 
13.0    SÖZLEŞMENİN YAPILMASI  

 
İSTEKL İ, teklifinin kabul edildiği kendisine tebliğ edildiği tarihten başlayarak, üç iş günü 
içinde, geçici teminat mektubu kesin teminat ile değiştirmeye ve İDARE ile sözleşmeyi 
akdetmeye mecburdur. İstekli bunlara uymadığı takdirde teklifinden geri dönmüş sayılır ve 
11.0 Madde hükümleri uygulanır. 

 
14.0    TEKLİF FİYATA DÂH İL OLAN MASRAFLAR  

 
14.1 Her türlü sözleşme giderleri ile İSTEKL İLERİN sözleşmenin uygulanması sırasında 
ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, 
nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif birim fiyata dâhildir ve İSTEKL İ’ye aittir. 

 
14.2 (14.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yâda benzeri yeni gider 
kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da 
farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; YÜKLEN İCİ, söz konusu bu artış ve farkları 
ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 
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15.0   PROJELERİN UYGULANMASI  
 

Sözleşme konusu bütün yapım işleri, İDARE tarafından YÜKLEN İCİ’ye verilecek veya 
YÜKLEN İCİ tarafından hazırlanıp İDARE tarafından onaylanacak projelere ve detaylarına 
uygun olarak yapılacaktır. 

 
İşlerin onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına İDARE’nin izni olmadan 
başlanamaz. Aksine bir davranışın sorumluluğu YÜKLEN İCİ’ye ait olur. 
 
Projelerin uygulanması ve bu hususta meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların 
neden olduğu zararlar ve giderler YÜKLEN İCİ’ye aittir. Ayrıca hatalı olarak yapılan 
uygulama sonucu meydana getirilen hatalı işin bedeli de YÜKLEN İCİ’ye ödenmez. 
 
İDARE, işlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü değişikli ği 
yapmaya yetkilidir. YÜKLEN İCİ, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu 
değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. 
 
İDARE’nin yazılı bir tebliği ya da izni olmaksızın YÜKLEN İCİ, projelerde herhangi bir 
değişiklik yapamaz. 

 
16.0     KONTROL HİZMETLER İ 

 
  16.1 İŞLERİN KONTROLÜ  

 
Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım ve hizmet işleri, DARÜŞŞAFAKA CEM İYET İ 
Kontrol Teşkilatı denetimi altında YÜKLEN İCİ tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. 
Herhangi bir işin İDARE denetimi altında yapılmış olması YÜKLEN İCİ‘nin üstlenmiş 
olduğu işi bütünüyle proje, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapmak konusundaki yükümlülük ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 
  16.2      KONTROL TEŞKİLATININ YETK İLERİ 

 
16.2.1   İşin proje ve şartnamesine göre yürütülmesini ve uygulanmasını sağlar. 

 
16.2.2 YÜKLENİCİ, Kontrol Teşkilatının teknik ve idari konularda gerekli gördüğü 
değişiklikleri yapacaktır. Ancak bu değişiklikler, Sözleşme ve proje koşullarını bozmaz. 

 
16.2.3  Şartname ve projelere uygun olmayan malzeme ve imalatı reddetmeye yetkilidir. 

 
16.2.4  Tesisle ilgili imalatın seyrini her an incelemeye yetkilidir. 

 
16.3  YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU 

 
Herhangi bir işin, Kontrol Teşkilatı’nın denetimi altında yapılmış olması, YÜKLEN İCİ’nin, 
üstlenmiş olduğu işi bütünüyle, projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik sanat ve 
kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz. 

 
YÜKLEN İCİ, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne, Saha Çalışması Yönetmelikleri’ne, 
İDARE‘nin iş yeri ile ilgili talimatlarına ve diğer ilgili yasaklara uyacaktır. 
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17.0  KABUL EDİLMEYEN MALZEME VE İŞLER  

 
17.1 Teknik nitelik ve şartlara uymayan malzeme ve işler reddedilir. YÜKLEN İCİ, 
kontrollüğün bu yoldaki tebligatına en geç üç gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. 
Bu itiraz İDARE’ce incelenerek ret veya kabul edilir. 

 
17.2 YÜKLENİCİ, reddedilen malzemeyi, makine ve teçhizatı iş yerinden derhal 
uzaklaştırmaya ve kabul edilmeyen işleri yıkmaya ve sökmeye, bu işlemler için ayrıca bedel 
istemeden şartnamesine göre yeniden yapmaya mecburdur. Bu yüzden doğabilecek gecikmeler, 
işin süresinin uzatılmasını gerektirmez. Reddedilen malzeme üç gün içinde YÜKLEN İCİ 
tarafından iş yerinden uzaklaştırılmadığı takdirde kontrollük bütün masrafları YÜKLEN İCİ’ye 
ait olmak üzere bu hususu yerine getirir. Bu işlemde malzemenin hasar görmesi veya 
kaybolmasından dolayı YÜKLEN İCİ hiç bir hak talebinde bulunamaz. İDARE reddedilen 
makine ve teçhizat ve benzeri işlerin yenisi yapılıncaya ve yerine monte edilinceye kadar bunları 
alıkoymaya veya ödediği meblağı YÜKLEN İCİ’den geri istemeye yetkilidir. Bu alıkoyma ve 
çalışmalardan dolayı YÜKLEN İCİ hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

 
18.0    İDARE MALLARINA GELEB İLECEK ZARARLARIN G İDERİLMESİ 
 

18.1  Geçici Kabul yapılıncaya kadar, YÜKLEN İCİ, kendisine teslim edilen veya doğrudan 
doğruya kendisi tarafından temin ve tedarik olunan her türlü malzeme, makine,  iş makineleri ve 
bütün ulaşım araçları ve bunların teçhizat, tesisat ve geçici yapılar, taahhüdü altındaki inşaat vs, 
dâhil olmak üzere, işlerin bütün kısımlarının korunmasından sorumlu olup, riskleri de kendisine 
aittir. İşin süresi içinde yol, inşaat, çevre düzenlemesi vb. bitmiş yerlerde YÜKLEN İCİ 
tarafından yapılacak olan imalatlar sebebiyle meydana getirilen hasarlar, YÜKLEN İCİ 
tarafından eski haline getirilecek olup bu işler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 
 
18.2  YÜKLENİCİ, iş yerinde, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak; her zaman taşıt aracı 
ve ilk yardım araçları ile yangın söndürme ve buna benzer aletleri bulunduracak; bunların her an 
iyi durumda ve kullanılmaya hazır halde olmalarını temin edecektir. 

 
18.3  YÜKLENİCİ’nin yaptığı işlerden veya teşkilatının faaliyetlerinden doğacak, herhangi bir 
şahıs veya eşyanın kazasından, yaralanmasından, hasar ve ziyanından doğrudan doğruya 
YÜKLEN İCİ sorumludur. 

 
18.4  YÜKLENİCİ, kendisinin veya taşeronunun çalıştırdığı işçi ve personeli için İş Kanunu ile 
muhtelif sosyal sigorta kanunlarının kendisine İşveren sıfatı ile yüklediği sorumlulukları 
zamanında yerine getirmeye mecburdur. Şantiye içinde ve civarında meydana gelecek kazaları 
YÜKLEN İCİ derhal kontrol mühendisine ve kanuni süresi içinde ilgili makamlara bildirecektir. 

 
19.0      SÜRE UZATIMI 

 
Sözleşmede belirtilen iş süresi aşağıdaki sebeplerin işe tesiri derecesinde uzatılabilir. 

 
a)        İDARE’nin sebebiyet verdiği haller 

Yer tesliminin 3 günden daha geç yapılması, 
 

b)       Olağanüstü tabiat olayları 
Zelzele, heyelan, sel, yangın ve benzeri olaylar. 

 
c)        Sosyal Olaylar 

1) Kısmi ve genel seferberlik, harp hali, isyan, sabotaj, 
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2) Kanuni grevler 
 

YÜKLEN İCİ‘nin başvurusu İDARE tarafından incelendikten sonra iş süresine İDARE’ nin 
belirleyeceği ek süre, iş bitim tarihine eklenir. Aksine bir hüküm olmadıkça yukarıda belirtilen 
sebeplere dayanılarak verilen süreden dolayı YÜKLEN İCİ başka hak talebinde bulunamaz. 
 
YÜKLEN İCİ, taahhüdün kısmen veya tamamen zamanında yerine getirilmesinin elinde 
olmayan sebeplerden ileri geldiğini iddia ettiği ve belgelediği takdirde sözleşmenin feshi veya 
süresinin uzatılması hallerinden birini kabule ve uygulamaya konmasına İDARE yetkilidir. 
 
Yukarıda ‘b’ ve ‘c’ maddelerindeki olaylara ait belgelerin bölgenin en büyük mülki 
makamlarınca tasdiki şarttır. 

 
20.0 YÜKLEN İCİ’NİN ÇALI ŞTIRDI ĞI PERSONEL 
 

20.1 ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE ÇALI ŞMA SAATLER İ 
 

YÜKLEN İCİ, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe aldığı 
her işçi personelin ücretini ve alacaklarını, çalışma saatlerini düzenleyecektir. YÜKLEN İCİ, 
kendi işçi,  personel, teknik ve idari elemanlarının ücret ve diğer hak ve alacaklarını 
yürürlükteki kanun ve mevzuata göre düzenleyeceği ve ücret ödemelerini yapacağı gibi, aynı 
zamanda, kendi alt yüklenicilerinin işçilerinin ücretlerinin ödenmesini de sağlamak 
zorundadır. İşçi alacaklarından İDARE sorumlu tutulamaz. 

 
20.2  MEYDANA GELEBİLECEK KAZA VE HASARLAR  

 
20.2.1 YÜKLENİCİ, iş kazalarını önlemek için, yürürlükte bulunan genel iş güvenliği 

hükümlerine göre, gerekli bütün önlemleri alacaktır. 
 

20.2.2 Bu sözleşmeyi uygularken, işin başından sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun nakil, 
kazı, inşaat, montaj ve benzeri işlerin yapılması sırasında meydana gelecek bütün kaza, hasar, 
kaybolma ve zararların, mali, hukuki ve cezai bütün sorumluluk ve sonuçları tamamen 
YÜKLEN İCİ’ye aittir. Bu sebeple İDARE herhangi bir talep karşısında kalır veya tazminat 
ödemeye mahkûm olursa YÜKLEN İCİ bunları İDARE’ ye ödemeye mecburdur. İDARE, 
YÜKLEN İCİ’nin varsa hak edişinden, yoksa da teminatından bunları keserek tahsil yoluna 
gider. 

 
20.3 YÜKLENİCİNİN  İŞÇİLERİNE KARŞI YASAL GÖREVLER İ VE SOSYAL 
GÜVENL İK PRİMLER İ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜ ĞÜ 

 
Hıfzıssıhha Yasası, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası ve bunlara göre yürürlükte olan 
yönetmelikler gereğince, işyerlerine yönelik yükümlülükler ve işçilere ait olup sözü geçen yasa 
ve tüzükler gereğince, işveren tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan bütün yükümlülükler, 
gerekli önlemler, işlem ve masraflar ve işveren ile işçi arasındaki ilişkilerden doğacak tüm 
sonuçlar, Sosyal Sigortalar Kurumu’nca alınacak tüm sigorta primleri ve kesintiler 
YÜKLEN İCİ‘ye ait olacak ve YÜKLEN İCİ tarafından ödenecektir. 

 
20.4  YÜKLENİCİNİN ÇALI ŞTIRDI ĞI K İŞİLERİN UYGUNSUZLUKLARI  

 
YÜKLEN İCİ’nin, teknik ve idari personeli ile hizmetli, işçi ve taşeronları arasında, her ne 
nedenle olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İDARE 
tarafından yapılacak tebligat üzerine YÜKLEN İCİ tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır; 
YÜKLEN İCİ bu nedenle İDARE’ den herhangi bir zarar, ziyan ve süre uzatımı talep edemez. 
 
 



Sayfa 10 / 22 
 

 
20.5  ÇALIŞANLARIN SA ĞLIK İŞLERİ 

 
YÜKLEN İCİ, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, hizmetinde çalışanlar için gerek 
teker teker ve gerekse de topluca çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan sağlık ve 
güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak, her türlü sağlık önlemlerini almak ve 
çalışanların, yerel şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve 
yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri 
konularında,  ilgili mevzuat hükümlerine ve İDARE veya kontrol teşkilatının kendilerine 
vereceği talimata uymak zorundadır. 

 
20.6  ÇALIŞANLARIN Y İYECEĞİ VE İÇECEĞİ 

 
YÜKLEN İCİ, işe aldığı işçi personelinin, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere, gereken 
bütün önlemleri almak zorundadır.  

 
21.0   AVANS VE İHZARAT  

 
 Avans ve ihzarat ödemesi yapılmayacaktır. 
 

21.1 ÖDEMELER 
 

21.1.2  Ödemeler fatura kesim tarihinden itibaren 15-30-45‘inci gün aralıklarla olmak üzere 3 
eşit taksitte ödenecektir 

 
21.1.3.   YÜKLENİCİ’ye malzeme, teçhizat vs. için ihzarat ödemesi yapılmaz. 

 
21.1.4. İşin teklif bedeline bu şartname ve eklerinde yapılması öngörülen işlerin, bu şartnamede 
belirtilen  hüküm ve şartlar dahilinde yapılması için gerekli bütün hususlar, her cins malzeme, 
nakliye, yatay ve düşey taşımalar, istifleme, depolama, gümrük vergi ve harçları, sigorta 
primleri, tüm vergiler (KDV hariç), harçlar, işçilik, zayiat, her türlü gider, YÜKLEN İCİ’nin 
kazanç ve genel masraflar karşılığı olan tutarı ifade eder. 

 
22.0    İŞ ARTTIRIMI VE EKS İLT İMİ 
 

Bu sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmemiş olan iş artışı veya 
eksilişi gerekli görülürse, YÜKLEN İCİ sözleşme bedelinin  %30’una kadar olan artışları bu 
Sözleşme ve eki birim fiyatlar dâhilinde ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yapacaktır. İş 
artırımında YÜKLEN İCİ’ye ek süre verilebilir. İş eksiltmelerinde YÜKLENİCİ hiç bir 
talepte bulunamaz. 

 
23.0     KESİN KABUL  
 

23.1 İDARE tarafından kurulacak Kesin Kabul Heyeti, YÜKLEN İCİ’nin bu sözleşmeden 
doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini saptar. İşin kesin kabulüne engel bir husus 
tespit edildiği takdirde, kesin kabul yapılmayarak, bu durum bir tutanakla tespit edilir ve 
YÜKLEN İCİ’ye tespit edilen kusur ve eksikleri gidermesi için bir süre verilir. Bu sürenin 
sonunda eksik ve kusurlu işler giderildiği takdirde Kesin Kabul Tutanağı düzenlenir. Aksi 
takdirde İDARE, bu işleri YÜKLEN İCİ’nin nam ve hesabına yaptırır ve YÜKLEN İCİ’nin 
Kesin Teminatından keserek tahsil eder. 
 
23.2 Kesin kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde 
teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan 
durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek 
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herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurdan yüklenici 
sorumludur. 

 
23.3 Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi 
tamamlanmış olur. 

 
23.3  YÜKLENİCİNİN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ 

 
Taahhüdün, şartname, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine 
getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek kesin kabul tutanağının 
onaylanmasından ve YÜKLEN İCİ’nin bu işten dolayı İDARE’ye herhangi bir borcunun 
olmadığı tespit edilmesinden 1 yıllık garanti süresi sonunda yapılacak kati kabul tutanağının 
onaylanmasından sonra teminat mektubu YÜKLEN İCİ’ye iade edilerek ilişiği kesilecektir. 
 

24.0  GARANTİLER  
 

24.1 YÜKLENİCİ, kullandığı bütün malzemelerin, her cihazın ve tesisin tümünün teknik 
şartnamelerde belirtilen değerlerini ve işlevlerini sağlamayı, ayrıca, malzeme, işçilik ve montaj 
hatalarını bedelsiz olarak ortadan kaldırmayı garanti eder. 
 
YÜKLEN İCİ, Kesin kabulde saptanan eksik, kusur ve yetersizlikleri, Kesin Kabul Protokolünde 
belirtilen sürede; İşletme hatalarından olmayan arıza ve yetersizlikleri de en geç on gün içinde 
gidermek zorundadır. Bu süre içinde giderilmeyen eksik, kusur ve yetersizlikler İDARE 
tarafından giderilerek, fatura bedelleri YÜKLEN İCİ’nin ilk alacağından veya teminatından tahsil 
edilecektir. 

 
24.2  TEMİNAT (GARANT İ) SÜRESİ 

 
Teminat süresi, işin Kesin Kabul Tarihinden itibaren 1 (BİR) yıl olup, YÜKLEN İCİ bu süre 
içerisinde yapılan imalatlarla ilgili oluşan hataları bedelsiz olarak giderecektir. YÜKLEN İCİ 
yapılan imalatlarda oluşan hataları İDARE’nin yazılı uyarısını takiben 15 (ONBEŞ) takvim günü 
içerisinde gidermediği takdirde, İDARE, sözleşmeyi feshetmeden bunları dilediği şekil, şart ve 
bedelle yaptırmaya, harcadığı paraları YÜKLEN İCİ’nin teminatından veya İDARE nezdindeki 
her türlü teminat ve alacaklarından tahsil etmeye yetkilidir. 

 
24.3   KORUMA GİDERLERİ 

 
YÜKLEN İCİ, teminat süresi içinde, yaptığı bütün işleri iyi bir şekilde koruma ile yükümlüdür. 
Bu süre içinde işletme ve kullanımdan kaynaklananlar hariç,  kendi ikmal ve imalat hatasından 
doğacak bütün arıza, noksan, kusur ve hasarların giderilmesi veya tamamlanması masrafları, 
tamamıyla YÜKLEN İCİ’ye aittir. YÜKLEN İCİ bu şekilde arıza, noksan, kusur ve hasarları 
İDARE tarafında bildirilen süre içinde gidermek veya tamamlamak mecburiyetindedir. Verilen 
süre içinde YÜKLEN İCİ bu işleri yapmadığı takdirde İDARE, sözleşmeyi feshetmeden bunları 
dilediği şekil, şart ve bedelle yaptırmaya, harcadığı paraları YÜKLEN İCİ’nin teminatından veya 
İDARE nezdindeki her türlü teminat ve alacaklarından tahsil etmeye yetkilidir. 

 
Arıza, eksik, kusur ve hasarlar tesisin kullanılmasına engel olursa, engelin giderilmesinden 
başlayarak İDARE’ce tespit edilecek belli bir süre teminat süresine ilave edilir. 
 

25.0    ALACAKLARIN DEVR İ 
 

YÜKLEN İCİ bu şartnameden doğan alacaklarını İDARE’nin yazılı onayı olmadan herhangi bir 
kimseye devir edemez, temlik koyduramaz. YÜKLEN İCİ bu sözleşmeden doğan alacakları 
üzerine konulacak hacizleri 15 (onbeş) gün içinde kaldırmaya mecburdur. Aksi takdirde İDARE 
hiçbir zarar ödemeksizin sözleşmeyi feshe yetkilidir. 
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26.0    TEBLİĞLER  

 
Teklif verme neticesi yapılması gerekecek hukuki ve idari bütün tebliğler İSTEKL İ’ nin teklif 
mektubundaki adresine yapılır. 

 
27.0  TEKLİF ALMA ŞARTNAMES İNİN EKLER İ 

 
   
EK -1 : TEKLİF MEKTUBU FORMU 
EK- 2 : A: TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ  

 B: TEKLİF BİRİM FİYAT TAR İFİ 
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EK-1 
 

SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ SERGİLEME ELEMANLARI YAPIM İŞLERİ 
 

TEKL İF MEKTUBU  
 

DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ İHALE KOM İSYONU BAŞKANLI ĞI’NA 
 
Teklif Sahibinin; 
 
Adı Soyadı / Ticari Unvanı, Uyruğu :  
Tebligata esas açık adresi  : 
 
Bağlı olduğu vergi dairesi ve no’su :  
Telefon ve faks numarası  : 
Elektronik posta adresi (varsa) :  
 
 
 İdarenizce 25.03.2013 PAZARTESİ günü saat 16.00’de ihalesi yapılacak olan SAİT FAİK 
MÜZESİ SERGİLEME ELEMANLARI İŞLERİ ‘ne ait ihale dokümanlarını tamamen okuduk, 
inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve 
zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 
 

1- Söz konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi 
için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam ………………TL  
(………………yazı ile…….…....) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 

2- Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında 
yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz. 

3- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 
4- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için kendimiz veya başkası 

adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekâleten birden fazla teklif 
vermediğimizi beyan ediyoruz. 

5- En düşük bedelli teklifi yâda herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor 
ve kabul ediyoruz. 

6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, 
İdarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt 
ediyoruz. 

 
Saygılarımızla, 
 
Tarih : …../03/2013 
 
          AD SOYAD / UNVAN 
                  (KAŞE-İMZA) 
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EK 2 –A 
 

 TEKL İF BİRİM FİYAT CETVEL İ 
 

S.No Kod Tanım Adet Birim Birim fiyat Toplam Tutar

1 Kitaplık 80 x40 cm h:190 11 Adet -  TL                    

2 Okuma masası 100 x 100 cm                                   1 Adet -  TL                    

3 Sandalye 4 Adet -  TL                    

4 Açılır kapanır sandalye 15 Adet -  TL                    

5 Depo açık raflı metal dolap sistemi 7 Adet -  TL                    

6 Raflı arşiv dolabı 1 Adet -  TL                    

7 J Açılır kapanır çocuk masaları 12 Adet -  TL                    

8 J-1 Çocuk tabureleri 15 Adet -  TL                    

9 A-3 50cm'lik bariyer 3 Adet -  TL                    

10 A-2 100cm'lik bariyer 10 Adet -  TL                    

11 A-1 Köşe bariyer 7 Adet -  TL                    

12 D Köşe camları 4 Adet -  TL                    

13 C Masa vitrin 3 Adet -  TL                    

14 B Eğimli vitrin 6 Adet -  TL                    

15 E Fanus vitrin 5 Adet -  TL                    

16 Z Silikajel kutusu 9 Adet -  TL                    

17 A-a Bariyer etiketlikleri 10 Adet -  TL                    

18 L Satış ünitesi 1 Adet -  TL                    

19 İdari masa 1 Adet -  TL                    

20 İdareci koltuğu 1 Adet -  TL                    

21 Keson 1 Adet -  TL                    

22 Bilgisayar masası 1 Adet -  TL                    

23 Misafir sandalyesi ve sehpa 3 Adet -  TL                    

24 K Emanet dolapları 1 Adet -  TL                    

25 F Çatı vitrinleri 4 Adet -  TL                    

26 G Çatı arası enstalasyonu 1 Adet -  TL                    

27 H Olta takımı platformu 1 Adet -  TL                    

28 Vitrin içi aksesuarlar (Pleksi ya da ahşap) 30 Adet -  TL                    

29 M Çatı Mektup Masası 1 Adet -  TL                    

30 Çerçeveler (yaklaşık 25x35cm ölçülerde) 20 Adet -  TL                    

31 Dijital baskı folyo uygulama 30 m2 -  TL                    

32 Dijital baskı cam asesat uygulama 20 m2 -  TL                    

33 Duvar kağıdı baskı uygulama 8 m2 -  TL                    

34 Kumaş üzeri baskı uygulama 6 m2 -  TL                    

35 Sticker uygulama 4 m2 -  TL                    

36 Etiketler 3 m2 -  TL                    

37 Grafik uygulama aksesuarları (ray, karkas, gergi) 30 mtül -  TL                    

38 Nakliye, montaj, kurulum 1 Adet -  TL                    

TOPLAM -  TL                    

  KDV -  TL                    

GENEL TOPLAM -  TL                    

SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ                                             

SERGİLEME ELEMANLARI TEKLİF BİRİM FİYAT  CETVELİ
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EK 2-B 
 

 TEKL İF BİRİM FİYAT TAR İFİ 
 
1. SERGİLEME ELEMANLARI  
Genel bildirimler  

Sergileme elemanları malzemeleri  

Sergileme elemanları genelinde 3 temel malzeme kullanılmaktadır.   

• Cam: Aksi belirtilmediği sürece camların tamamı şeffaftır. Taşıyıcı özelliği gösteren parçalarda genelde 
12 mm temperli cam kullanılacaktır. Açma kapatma işlevinde, vitrin özelliği gösteren parçalar niteliğine 
göre 6mm veya 8 mm temperli camdan yapılacaktır. Eğimli vitrinler ve masa  vitrinlerinin  camları,  
içindeki  kağıt  ve  fotoğraf  malzemeyi  koruyabilmek  için UV geçirmez renksiz cam filmi ile 
kaplanacaktır. 
 

• Masif ahşap: Yer döşemelerine uygun olarak masif ahşap seçeneği çamdır. Olabildiğince budaksız 
paneller seçilerek, müze mekanında bulunan yer döşemesine uygun cilalanacaktır. Cilanın niteliği ve 
markası için restorasyon projesi müellifinden bilgi alınmalıdır.  
 

• MDF : MDF’ den üretilecek mobilya parçalarında aksi belirtilmediği sürece köşeler 45 derece kesilerek 
birleştirilecektir. Tüm MDF elemanlar, projede belirtilen renklerde (bu renkler duvar boyasında 
kullanılan kodlardır, mobilya boyası için muadillerinin üretilmesi gerekmektedir)boyanacaktır. Boya 
işleminden önce dolgu verniği uygulaması yapılacak, astar çekilecek ve üzerine iki kat su bazlı (gereken 
renkte) yarı mat boya tabanca ile atılacaktır.    

Detaylar ve satın almalar  

Vitrin içi pleksi kaideler, silikajel kutuları, bariyer etiketlikleri gibi müzelere özel üretimlerde tasarım 
müellifiyle  doğrudan bağlantıya geçilmesinde yarar vardır. Aynı şekilde satın almalar için de özel 
olarak  marka  ve  model  bildirilmemiş olmasıyla birlikte, gerektiğinde tasarım müellifi tarafından 
tariflenebilir.    

Grafik tasarımlar  

Grafik tasarım uygulamaları henüz tamamlanmamıştır. Bu yüzden basılacak grafiklerin asgari baskı  
ölçüleri  fiyat  cetvelinde  verilmiştir.  Tasarlanacak  grafik  ölçülerine  göre  metrekareler  tekrar  
hesaplanarak hak edişe yansıtılacaktır.   
 
A Modülleri (Bariyerler)  
A modülleri ölçüleri ve kullanımları itibarıyla 3 farklı tipten oluşur: Yükseklikleri tamamında 91.6  cm  

olmak suretiyle, 50x50 cm bitişiyle 90 derecelik köşe oluşturan (A-1)modül, genişliği 100 cm olan (A-
2) modül ve genişliği 50 cm olan (A-3) modül .   

Modülün i şlevi: Orijinal mobilya ve eşyaların sergileneceği bölümlerde, geçişi engellemek için yan 
Yana dizilerek kullanılacaktır. Birbirlerini tamamlayan modüllerdir. Taşıyıcılıkları yerinde 
değerlendirilerek,  gerekirse  zemine  ankre  edilebileceklerdir. Gerekli yerlere  ”A-detay”  elemanı 
gelerek cam birleşimlerini sağladığı gibi, etiketlik olarak da kullanılabilecektir.   

Kullanılan Malzemeler:  25 mm ve 16 mm masif çam, 12mm şeffaf temperli düz rodajlı cam. Modülün 
genel taşıyıcı iskeletini masif çam panel oluşturmaktadır.   
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Üretim ve  Montaj Teknikleri : 16  mm’lik 100x15 cm ölçülerindeki  masif  tablaya  25  mm’lik 20  
cm yüksekliğinde ve 100 cm genişliğinde ahşaplar arasına 15 cm girecek şekilde 12mm  temperli  cam 
bağlanacaktır. Cam ahşap kanal içine oturtularak kanal zeminine silikonla sabitlenecektir.   

Üst Yüzey İşlemleri: Masif çam genel bildirimlerde belirtildiği üzere cilalanacaktır.   

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• Z02 SERGİLEME Oturma Odası: 4 adet 100 cm’lik A-2 bariyer  
• Z03 SERGİLEME Yemek Odası: 3 adet 100 cm’lik A-2 bariyer, 2 adet A-1 köşe bariyer  
• 102 YATAK ODASI: 3 adet 100 cm’lik A-2 bariyer, 5 adet A-1 köşe bariyer, 3 adet 50 cm’lik A-3  

bariyer.  

 B Modülü (Eğimli Vitrin)  

Modülün i şlevi: Küçük boyutlu sergileme malzemesi ile efemera sergilemek için üretilecek vitrindir. 
Organik malzeme sergilenen vitrinlerin içine “Değişken detaylar” paftasında çizilmiş olan  silikajel 
kutuları ilave edilecektir. Silikajel kutusu, malzemenin nemlenmesini engellemek için kanallardan hava 
alan kutunun içine atılacak olan silikajel paketlerinden ibarettir. Entegre aydınlatmalıdır. Kilitli 
kapaklıdır.   

Kullanılan Malzemeler: 16  mm  ve 18  mm  MDF,  16 mm masif çam, 12 mm temperli cam, 6 mm 
temperli cam, 3 mm rakı beyazı pleksiglas, SMD LED şerit aydınlatma, 2mm kalınlığında alüminyum 
metal levha, 10 mm çapında mat kromaj alüminyum boru.   

Üretim ve  Montaj Teknikleri :  12  mm kalınlığında şeffaf temperli düz rodajlı cam kullanılarak 
üretilecek iki cam ayak birbirlerine yine aynı özelliklerdeki cam parçalar ile bu cam parçalar dikey 
kesitte T oluşturacak şekilde lazer yapıştıma uygulanarak sabitlenecektir. Cam ayaklar ayrıca zemin ile 
aynı renk ve cinsteki masif ahşaptan üretilecek kanallı profillere silikon marifetiyle sabitlenerek 
oturtulacaktır. Her iki ayak parçanın üst kısımlarında vitrinin altında bulunan kanallara geçecek 
yükseltileri bulunmaktadır. 16 ve 18 mm kalınlığında MDF kullanılarak üretilecek olan vitrin altında 
her iki dar kenarda yer alan kanallara cam ayakların yükseltileri yerleştirilip silikonla sabitlenecektir. 
Vitrinin her iki dar kenar kısımlarında projesinde detaylandırıldığı şekilde önlerinde rakı beyazı renkte 
pleksiler  yer  alan  LED aydınlatmalar bulunmaktadır. LED şeritler saç plakaya yapıştırılacaktır. Bu 
aydınlatmaların elektrik besleme kablosu cam ayaklardan birinin yanında ve vitrin bölümünün altında 
yer alacak şekilde olan 10 mm çapında mat kromajlı boru içinden geçirilerek gizlenecektir. Vitrin üst  
kısmında 6 mm temperli camlı, kilitli kapak yer almaktadır.      

Üst Yüzey İşlemleri:  Masif çam ve MDF yüzeyler genel bildirimlerde belirtildiği üzere cilalanacak ve 
boyanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• 103 SERGİLEME – I: 2 adet (Renk: Marin 50)  
• 104 SERGİLEME – II: 2 adet (Renk: Marin 50)  
• 105 KİTAP ODASI: 2 adet (Renk: Marin 50)  
• Ç01 HOL : 1 Adet (Cameo 25)  

 C Modülü (Masa vitrini)  
Modülün i şlevi: Efemera sergilemek içindir. Organik malzeme sergilenen vitrinlerin içine “Değişken 
detaylar” paftasında çizilmiş olan silikajel kutuları ilave edilecektir. Silikajel kutusu, malzemenin 
nemlenmesini engellemek için kanallardan hava alan kutunun içine atılacak olan silikajel paketlerinden 
ibarettir. Entegre LED aydınlatmalıdır. Kilitli kapaklıdır.  
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Kullanılan Malzemeler: 16  mm  ve  18  mm  MDF, 16 mm masif çam, 12 mm temperli cam, 6 mm 
temperli cam, 3 mm rakı beyazı pleksiglas, SMD LED şerit aydınlatma, 2mm kalınlığında alüminyum 
metal levha, 10 mm çapında mat kromaj alüminyum boru.  

Üretim ve  Montaj Teknikleri :  12  mm kalınlığında şeffaf temperli düz rodajlı cam kullanılarak 
üretilecek iki cam ayak birbirlerine yine aynı özelliklerdeki cam parçalar ile bu cam parçalar dikey 
kesitte T oluşturacak şekilde lazer yapıştıma uygulanarak sabitlenecektir. Cam ayaklar ayrıca zemin ile 
aynı renk ve cinsteki masif ahşaptan üretilecek kanallı profillere silikon marifetiyle sabitlenerek 
oturtulacaktır.  Her iki ayak parçanın üst kısımlarında vitrinin altında bulunan kanallara geçecek 
yükseltileri bulunmaktadır. 16 ve 18 mm kalınlığında MDF kullanılarak üretilecek olan vitrin altında 
her iki dar kenarda yer alan kanallara cam ayakların yükseltileri yerleştirilip silikonla sabitlenecektir. 
Vitrinin her iki dar kenar kısımlarında projesinde detaylandırıldığı şekilde önlerinde rakı beyazı renkte 
pleksiler yer alan LED aydınlatmalar bulunmaktadır.  LED şeritler saç plakaya yapıştırılacaktır. Bu 
aydınlatmaların elektrik besleme kablosu cam ayaklardan birinin yanında ve vitrin bölümünün altında 
yer alacak şekilde olan 10 mm çapında mat kromajlı boru içinden geçirilerek gizlenecektir.  Vitrin üst 
kısmında 6 mm temperli camlı, kilitli kapak yer almaktadır.     

Üst Yüzey İşlemleri: Masif çam ve MDF yüzeyler genel bildirimlerde belirtildi ği üzere cilalanacak ve 
boyanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• Z03 Yemek odası: 1 adet (Renk: Palazzo 260)  
• 103 SERGİLEME – I: 1 adet (Renk: Marin 50)  
• 104 SERGİLEME – II: 1 adet (Renk: Marin 50)  

 D Modülü (Köşe camları)  
Modülün i şlevi: Görüntülü dekor uygulaması içindir. 90 derece köşe oluşturan cam paneller üzerine 
şeffaf filme basılmış fotoğraf uygulamaları kaplanacaktır. Bu modüller masa vitrinleriyle(C 
modülü)birlikte kullanılacaktır.   

Kullanılan Malzemeler: 16 mm masif çam, 12 mm temperli cam.    

Üretim ve Montaj Teknikleri : Zemin ile aynı renk ve cinsteki 16  mm'lik masif ahşaptan üretilecek 
kanallı taban profilleri L oluşturacak şekilde üretilecektir. 12 mm temperli bir uzun kenarı 45 derece 
kesimli, diğer kenarları düz rodajlı iki adet cam 45 kesimli kenarlarından lazerle yapıştırılacak ve 
silikon  marifetiyle taban profillerinin kanallarına  sabitlenerek oturtulacaktır.  Camların üstlerinde 
taban profilleriyle aynı özelliklerdeki projesinde belirtildiği şekilde masif  U profiller takılacaktır.     

Üst Yüzey İşlemleri: Masif çam yüzeyler  genel bildirimlerde belirtildiği üzere cilalanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• Z03 Yemek odası: 2 adet  
• 103 SERGİLEME – I: 1 adet   
• 104 SERGİLEME – II: 1 adet   

 E Modülü (Fanus vitrin)  
Modülün i şlevi: Üç boyutlu koleksiyon nesnelerini sergilemek için tasarlanmıştır. Cam fanus ayrı 
olarak üretilip vitrin üzerine oturtulduktan sonra yanlarından vidalanır.    

Kullanılan Malzemeler: 16 mm ve 18 mm MDF,  16 mm masif çam, 8 ve 12 mm temperli cam, mat 
krom şıkbaş vidalar. 

Üretim ve  MontajTeknikleri:   12  mm  kalınlığında  şeffaf  temperli  düz  rodajlı  cam  kullanılarak 
üretilecek iki cam ayak birbirlerine yine aynı özelliklerdeki cam parçalar ile bu cam parçalar dikey 
kesitte T oluşturacak şekilde lazer yapıştıma uygulanarak sabitlenecektir. Cam ayaklar ayrıca zemin ile 
aynı renk ve cinsteki masif ahşaptan üretilecek kanallı profillere silikon marifetiyle sabitlenerek 
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oturtulacaktır.  Her iki ayak parçanın üst kısımlarında vitrinin altında bulunan kanallara geçecek 
yükseltileri bulunmaktadır. 16 ve 18 mm kalınlığında MDF kullanılarak üretilecek olan vitrin bazasında 
her iki dar kenarda yer alan kanallara cam ayakların yükseltileri yerleştirilip silikonla sabitlenecektir. 
Birleşim kenarları 45 kesimli lazer yapıştırmalı, alt kenarları düz  rodajlı 8 mm temperli camlarla 
üretilecek  olan  fanus  bazada  yerine  yerleştirilecek  ve  her  iki  cephesinde  projesinde  belirtilen 
yerlerden açılan delikler vasıtasıyla şıkbaş vidalarla bazaya sabitlenecektir. 

Üst Yüzey İşlemleri: Masif çam ve MDF yüzeyler  genel bildirimlerde belirtildi ği üzere cilalanacak ve 
boyanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• Z01 GİRİŞ : 1 adet  
• Z02 Oturma odası: 1 adet   
• 103 SERGİLEME – I: 2 adet   

 F Modülü (Çatı Vitrini)  
Modülün i şlevi: Sait Faik Abasıyanık’ın yazdığı ya da ona yazılmış olan mektupları sergilemek için 
özel olarak mekana göre tasarlanmış bir vitrindir. 3 parçadan oluşur. Birinci parça 3 adet iki cam 
arasına sıkıştırılarak sergilenecek orijinal mektuplar içindir. 4 mm’lik iki cam üst ve altındaki 
alüminyum profillere  oturtulur, profillere sabitlenen rulmanlar yardımıyla kendi çevrelerinde 
döndürülebilir. İkinci bölüm ikisi üst üste gelen 6 adet çekmeceden oluşur. Çekmecelerin içindeki ahşap 
tırnaklara oturtulan 3 mm pleksiglas levhalar vida ve şıkbaşlarla sabitlenir. Bu çekmecelerin içinde yine 
mektuplar ve fotoğraflar yer alacaktır. Vitrinin üçüncü bölümü,  en alttaki kapaklı dolaplarla 
oluşturulmuş bazadır. Bu eleman müzede yer kıtlığı nedeniyle ortaya çıkan çeşitli depolama ihtiyaçları 
için kullanılacaktır.     

Kullanılan Malzemeler: 16 mm masif çam, 8  mm  MDF, UV geçirmez film kaplı 4 mm cam, 3  mm 
şeffaf  pleksiglas, 20x10x20 mm alüminyum U profil, 10mm çaplı alüminyum çubuk, 10 mm çaplı 
flanşlar, çekmece rayları ve mat krom çekmece kulpları.  

Üretim ve  Montaj Teknikleri : Üç kısımdan oluşmaktadır. En alttaki çift kapaklı dolap, onun üzerine 
gelen çekmeceli modül ve en üstte  yer  alan döner camlı sergileme modülü. Kapaklı dolap kısmı 16 
mm masif çam ahşaptan üretilecektir. Çekmeceli bölümün çekmeceler hariç ana bölümü aynı masif 
çamdan,  çekmeceler ise  8  mm  MDF'den  üretilecek  olup,  çekmecelerin  üstleri  çekmecelerde 
sergilemeye olanak vermesi için 3mm şeffaf pleksi ile kapatılacaktır. Döner camların her biri iki adet 
UV film kaplı 4 mm cam aluminyum U profillerin kanallarına geçirilerek oluşturulacaktır. Camlar U 
profillerde açılan deliklerden vidaklar ile U profile sıkıştırılacaktır. U profiller ortalarından tornada 
açılmış vida delikleri bulunan pik yuvarlak alüminyum parçalara vidalanarak sabitlenecektir. Bu 
yuvarlak parçalar ise ahşapta açılmış deliklere flanşlar sayesinde geçirilecek ve bu şekilde dönmeleri 
sağlanacaktır. Kapaklı dolap, çekmeceli modül ve döner camlı modül üst üste gelecek şekilde montajı 
tamamlanacaktır.     

Üst Yüzey İşlemleri: Masif çam ve MDF yüzeyler  genel bildirimlerde belirtildi ği üzere cilalanacak 
veya boyanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• Ç03 MEKTUP ODASI: 4 Adet (Renk Cameo 25)  

 G Modülü (Çatı arası enstalasyonu)  
Modülün i şlevi: Görsel enstalasyon modülüdür. Üzerindeki 3 adet plaka cama şeffaf filme basılmış 
fotoğraf uygulamaları kaplanacaktır.     

Kullanılan Malzemeler:  16 mm masif çam, 8 mm şeffaf temperli cam ya da pleksiglas üretim ve 
Montaj Teknikleri: 16 mm masif çamdan projesinde belirtilen ölçülerde ve şekilde baza üretilecektir. 
Cam ya da pleksi levhaların girişlerini kolaylaştırmak amacıyla, bu  bazada  her  iki, kenardaki  ters  U  
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parçalar  bazaya  sabit  edilmiş  olup,  diğer  orta  iki  ters  U  parça  bazaya sabitlenmeyecektir. Cam ya 
da pleksi levhalar üzerine şeffaf baskı uygulanacaktır. Camlar düz rodajlı olacaktır.    

Üst Yüzey İşlemleri: Masif çam yüzeyler  genel bildirimlerde belirtildiği üzere  cilalanacak  veya 
boyanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• Ç04 SF’İN BURGAZI: 1 adet (Cameo 25)  

H Modülü (Olta takımları platformu)  
Modülün i şlevi: Sait Faik Abasıyanık’ın olta takımlarını üstü açık olarak sergilemek üzere tasarlanmış 
bir platformdur. Duvara dayanacaktır. İki yanı “bariyer” tipinde camla kapanacaktır.   

Kullanılan Malzemeler: 16 mm masif çam, 12 mm temperli cam.   

Üretim ve Montaj Teknikleri : 16 mm masif çamdan projesinde belirtilen ölçülerde ve şekilde  
kenarları kanallı platform üretilecektir. İki yanındaki kanallara 12 mm temperli, düz rodajlı camlar 
geçirilerek sergilenen malzemeye bariyer oluşturulacaktır.  

Üst  Yüzey  İşlemleri: Masif  çam  yüzeyler    genel  bildirimlerde  belirtildi ği  üzere  cilalanacak  ve 
boyanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• Ç02 SF’İN BURGAZI: 1 adet (Cameo 25)  

 J Modülü (Çocuk eğitim masaları)  
Modülün  işlevi: Bodrum  katta,  çocuk  eğitimi  olduğu  zamanlarda  açılarak  kullanılmak  üzere 
tasarlanmıştır. Masalar kutularından vida ve dübel yardımıyla duvara monte edilecektir.   Detaylarda 
görülen açılma mekanizmaları vardır.   

Kullanılan Malzemeler: 16 mm masif çam, çelik tel, deri kayış.  

Üretim ve  Montaj Teknikleri: Duvara  monte  edilecek  olan  bir sabit kısım ile  çelik tel yardımı ile 
açılabilen kapaktan oluşur. Kapak yaprak menteşeleri gizli menteşe olacaktır. Kapak masa işlevi 
görecek olup, kapak deri kayış parça ve metal düğme aksam ile kapalı sabit  tutulacaktır.   

Üst  Yüzey  İşlemleri: Masif  çam  yüzeyler    genel  bildirimlerde  belirtildi ği  üzere  cilalanacak  ve 
boyanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• B02 ETKİNLİK SALONU: 12 adet (Cameo 25)     

 K Modülü (Emanet dolabı)  
Modülün i şlevi: Müze’nin mekanları bir ev olmasından kaynaklı olarak sirkülasyon açısından oldukça 
yetersizdir ve bir çok malzeme açıkta sergilenmektedir. Bu yüzden Müze’nin çanta, torba, palto, 
şemsiye vb. giysi ve aksesuarlarla gezilmesi kesinlikle yasaktır. K Modülü değişken büyüklükleriyle, 
ziyaretçilerin Müze’ye girdikleri zaman eşyalarını kilitleyip bırakabilecekleri bir depolama birimidir.    

Kullanılan Malzemeler: 12 ve 16 mm masif çam, 40x40mm 1,5mm et kalınlığında kutu profil, kilit, 
menteşe ve kulp.  

Üretim ve Montaj  Teknikleri : 40x40 kutu profillerle üretilecek olan taşıyıcı platform sistemi 12 mm 
etek ahşapla kapatılacaktır. 16 mm çam ahşap panellerle projesinde belirtildiği şekil ve ölçülerde imal  
edilmiş olan dolap grubu platformun üzerine yerleştirilecektir. Dolap kapakları kilitli olacaktır.  

 

Üst  Yüzey  İşlemleri:  Masif  çam  yüzeyler    genel  bildirimlerde  belirtildi ği  üzere  cilalanacak  ve 
boyanacaktır.  
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Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• Z04 RESEPSİYON: 1 adet (Cameo 25)  

 L Modülü (Satış Ünitesi)  
Modülün i şlevi: Çeşitli hediyelik eşya ve kitapların satışının yapılabilmesi için tasarlanmış çok amaçlı  

bir mobilyadır. Kitaplık rafları, eşyaları kutulayarak koymak için düz bir tablası ve değerli eşyaları  

(madalyon, anahtarlık vb.) satış amacıyla sergileyebilmek için tablaya gömük bir camlı, kilitli vitrini  

bulunmaktadır. Satış ünitesinin altı da, stokları depolayabilmek için 3 kapaklı bir dolap olarak  

tasarlanmıştır.   

Kullanılan Malzemeler: 16 mm MDF, 16 mm masif çam, 6 mm temperli cam, kilit, menteşe ve kulp. 
Üretim ve Montaj Teknikleri: Kapaklı dolap, vitrin ve kitaplık olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. 
Kapaklı dolabın dış yüzeyleri ahşap çam, içerdeki kısımları MDF'den, Kitaplığın dış yüzeyleri ahşap 
çamdan, diğer kısımları MDF'den imal edilecektir. Dolabın üst kısmında ankastre şekilde kapaklı vitrin  

yer almaktadır. Vitrin camı 6 mm şeffaf temperli olacaktır.  

Üst Yüzey İşlemleri: Masif çam ve MDF yüzeyler  genel bildirimlerde belirtildi ği üzere cilalanacak ve 
boyanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:  

• Z04 RESEPSİYON: 1 adet (Cameo 25)  

 M Modülü (Mektup masası)  
Modülün  işlevi: Küratoryal  talep  doğrultusunda  çatı  katında,  mektup  sergilemeleriyle  birlikte 
etkileşimsel bir alan yaratmak üzere tasarlanmıştır. Burada Sait Faik Abasıyanık’a mektup yazacak olan  
ziyaretçiler,  mektuplarını  masaya  entegre  edilmiş  pleksiglas  kutulara  atabileceklerdir.  Bu 
mektuplar daha sonra mekanda sergilenecektir.    

Kullanılan Malzemeler: 22 mm masif çam, 10 mm şeffaf pleksiglas.  

Üretim ve  Montaj Teknikleri : 22 mm masif ahşap çamdan projesinde belirtilen ölçülerde ve şekilde 
imal edilen masada açılacak deliklere 10 mm pleksiden imal kutular ankastre edileceklerdir. Akrilik 
kutular  masaya  krom  başlı  vidalarla  sabitlenecektir. Kutuların üst  yüzeylerinde  mektuplar  için 
projesindeki ölçülerde delikler açılacaktır.  

Üst Yüzey İşlemleri: Masif çam ve MDF yüzeyler  genel bildirimlerde belirtildi ği üzere cilalanacak ve 
boyanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• Ç03 MEKTUP ODASI: 1 Adet (Renk Cameo 25)  

 N Modülü (Kitaplıklar)  
Modülün  işlevi: Bodrum  katında  oluşturulan  okuma  odasında,  Müze  koleksiyonundan  eserler 
incelenebilecektir. Kitaplıklar bodrum katının iklim özelliklerine uygun olarak masif ahşap tercih 
edilmiştir.   

Kullanılan  Malzemeler:  16  mm  masif  çam,  40x40  mm'lik  1,5  mm  et kalınlığında  kutu  profil, 
Alüminyum kapak profili, 10 ve 6 mm şeffaf temperli cam, menteşe, kilit, kulp.  

 

Üretim ve  Montaj Teknikleri : 40x40  kutu  profillerle üretilecek olan taşıyıcı platform sistemi 
üzerine 16 mm ahşap çam ile imal edilmiş kütüphane gövdesi gelecektir. Raflar 10 mm şeffaf temperli 
camdan imal edilecekleridir. Kitaplığın cam kapakları mat krom alüminyum kapak profillerinden imal 
çerçeveye yerleştirilecektir.  



Sayfa 21 / 22 
 

Üst Yüzey İşlemleri: Masif çam ve MDF yüzeyler genel bildirimlerde belirtildi ği üzere cilalanacak ve 
boyanacaktır.  

Mekan Yerleşimi, Renk ve Adet:   

• B04 OKUMA SALONU: 11 Adet   

 Vitrin içi pleksi kaideler  

Vitrinlerin  içinde  koleksiyon  eserlerini  farklı  yüksekliklerde  sergilemek  ya  da  korumak  için 
tasarlanacak  olan 3 mm kalınlığında pleksi zarf ve kaideler olacaktır. Bu malzemeler üretim listesi 
içine  eklenmiş,  lakin  henüz  ölçüleri  bildirilmemiştir.  Şu  an  için  vitrine  gelecek  malzemelerin 
konservasyonu süreçleri tamamlanmadığı için kesin tespit edilememesinden dolayı ölçülendirilmemiş 
olmalarına rağmen hiç biri fanus vitrin, masa vitrin ve eğimli vitrin iç ölçülerini geçmeyecektir.   

 SATIN ALMALAR  
Satın almalar için özel bir marka ve model belirlenmemiştir. Marka ve modellerin verilen özelliklere 
uygun olarak, üretim müellifi tarafından araştırılarak, tasarım müellifine ve İdare’ye onaylatılması 
gerekmektedir.  

1. Okuma masası (B04)  

100x100 cm ölçülerinde kare bir tabla öngörülmektedir. Masa tablasının ve ayaklarının masif çam 
olması gerekmektedir. Mat metal ayak da kullanılabilir.   

Adet : 1  

 

 

 

 

 

  

2. Okuma masası sandalyeleri (B04)  

Uzun süre oturma için konforlu düz sandalyeler istenmektedir. Beyaz renkte ahşap tercih edilebilir. 
Sırtlıklı ve kolçaksız olacaklardır.   

Adet : 4  

3. Depolama birimleri: (B03)  

7  adet  metal  raflı  sistem  ve  1  adet  çekmeceli  (harita  dolabı)  olarak  da  anılan  arşiv  dolabı 
yerleştirilecektir. Metal raflı sistemin içine, eserlerin ihtiyacına göre, Müze yerleştikten sonra kutu ve 
konservasyonun gerektirdiği malzemelerle düzenlemeler yapılacaktır.   
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  4. Çok amaçlı salon sandalyeleri  

Beyaz renk ya da çam masif ahşap görünümünde açılır kapanır özellikte olmalıdır.   

Adet: 20  

 

 

 

 

 

 

 5. İdari masa ve koltuk grubu:    

160x60 cm ölçülerinde masa tablası ve yanına eklemlenecek 80x40 cm ölçülerinde altı kapaklı masa 
yüksekliğinde bir dolap alınacaktır. Masif çam ve beyaz ana renklerdir. Masanın altına girebilecek 
çekmeceli, tekerlekli bir keson da öngörülmüştür.   

Masa: 1 adet  

Masa dolabı : 1 adet  

Keson: 1 adet  

İdari masa için kolçaklı, ergonomik, döner tekerlekli ofis sandalyesi. Kahverengi deri önerilmektedir. 
Renk ve kalitesinin onaylatılması gerekmektedir.   

Koltuk: 1 adet  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

6. İdari bölüm oturma grubu:  

2 adet misafir koltuğu, ofis sandalyesine uyumlu seçilmelidir.   

1 adet sehpa, masif çam olmalıdır.   

  

 

 

 

 

 

 


