
Marina Avramoviç Sergisi yapım işleri teknik şartnamesi


İlgili işler eser bazında tariflenecektir.


Arda Cabaoğlu performansı alanı: 

1. Tavan ve duvar imalatları 

Performans alanına giden koridor duvar ve tavan katmanları kesit 2:

• Beyaz iç cephe boyası (Jotun)

• Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m2) alçı panel (çift kat)

• Galvaniz profil karkas

• Taşyünü dolgu 5 cm (70 kg/m3)

• Taşyünü dolgu 2.5 cm (110 kg/m3)

• Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m2) alçı panel (çift kat)

• Beyaz iç cephe boyası (Jotun)


Performans alanına giden koridor duvar ve tavan katmanları kesit 3:

• Beyaz iç cephe boyası (Jotun)

• Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m2) alçı panel (çift kat)

• Galvaniz profil karkas

• Taşyünü dolgu 5 cm (70 kg/m3)

• Taşyünü dolgu 2.5 cm (110 kg/m3)

• 30x30 mm ahşap karkas çerçeve üzerinde beyaz kanvas gergi


Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, 
zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşyünü levhalar ile 
doldurulacak. Yüksek yoğunluklu alçı paneller derz şaşırtılarak, paslanmaz vida ile çift kat olarak 
uygulanacak. 


Kesit 3’te belirtilen iç cephe kaplaması, galvaniz karkas aralıklarına göre atölyede hazırlanacak 
ahşap (kayın) karkas üzeri kanvas gergi kaplama çerçeveler, duvar iskeletine vida ile sabitlenecek.


Perde rayı gelecek noktalara ek profil koyulacak.

Kaplanan alçı paneller derz bandı ve alçı uygulaması ile boyaya hazır hale getirilecek. Düzeltilen 
yüzeye üç kat Jotun iç cephe boyası uygulanacak. Boya idare tarafından sağlanacak, yüklenici 
sıva tamiratı ve boya işçiliği yapacak.




2. Zemin kaplamaları


Projede belirtilen ölçülerde birinci kalite (budaksız, hatasız vb) 18 mm marin huş kontradan imal 
platform ve rampalar. Rampa zemin bitişleri açılı kesilecek.


Projede belirtilen iniş rampası içi boşluk kalmayacak biçimde ince sıva kumu ile doldurulacak.

Rampa tabanı kumun dağılmasını engelleyecek biçimde kapatılmış olacak.


Zeminde ses emici halı: Bej renklerinde (tercih idarece yapılacak), keçe tabanlı, 15-20 mm 
kalınlığında, yüksek havlı, duvardan duvara uygulamaya uygun rulo biçimli, tüylü dokuma türü ile 
polyamid iplik ile dokunmuş. Nakliye ve uygulama dahil (zemine yapıştırılmayacak, gerekirse çift 
taraflı bant kullanılacak.)


3. Havalandırma


Asma tavan arasındaki temiz hava kanallarından, koridor içinde esnek kalanal ile temiz hava 
üflenmesi sağlanacak. Koridor içinde emiş olmayacak. Esnek kanalın koridor içine girişlerinde 
statik boyalı menfez kullanılacak.


4. Perde


Projede belirtilen konum ve ölçülerde ses geçirimsiz Sunlight marka, yüzde yüz pileli ve üç kat 
kumaştan oluşan perde yine projede belirtilen kenarlarından ilgili duvara 5 cm eninde velcro ile 
boydan sabitlenecek. Tek perde olan durumlarda tekli, çift kanat perde olan durumlarda çiftli 
korniş kullanılacak. Tüm montaj ve nakliye yükleniciye ait olacak.


Umut Sevgül - Metehan Kayan performansı alanı: 

1. Tavan ve duvar imalatları


Tavan ve duvar yüzeyleri ilgili sıva tamiratları yapıldıktan sonra idare tarafından sağlanacak beyaz 
renkli Jotun boya ile üç kat boyanacak. Gerekli durumlarda iskele kurulması yükleniciye ait olacak.


2. Zemin kaplamaları


Mevcut parke zemini korumak için kalın naylon tabaka üzerine 10 mm, birinci sınıf, huş marin 
kontra serilecek. Gerekli durumlarda plakalar birbirine bağırsak ile sabitlenecek. Plaka 
yerleşiminde derz şaşırtma yapılacak.


3. Performans mobilyası


11400 adet 19x9x5 cm boyutlarında pişmiş dolu pres tuğla.

Paletli halde kamyon ile Sabancı Müzesi’ne nakledilecek. Paletler kamyondan forklift ile alt 
otoparkta indirilecek ve eser depo girişine daha küçük bir kamyonda taşınacak. Orada da forklif ile 
indirilecek paletler transpalet ile eser asansörüne yerleştirilecek ve ilgili kata götürülecek. İlgi 
kattaki salon girişine transpalet ile taşınacak tuğlalar, salon içindeki yerine el ile yerleştirilecek.




Evren Kutlay performansı alanı: 

1. Tavan ve duvar imalatları 




Performans alanına giden koridor duvar ve tavan katmanları kesit 3:

• Beyaz iç cephe boyası (Jotun)

• Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m2) alçı panel (çift kat)

• Galvaniz profil karkas

• Taşyünü dolgu 5 cm (70 kg/m3)

• Taşyünü dolgu 2.5 cm (110 kg/m3)

• 30x30 mm ahşap karkas çerçeve üzerinde beyaz kanvas gergi


Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, 
zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşyünü levhalar ile 
doldurulacak. Yüksek yoğunluklu alçı paneller derz şaşırtılarak, paslanmaz vida ile çift kat olarak 
uygulanacak. 


Kesit 3’te belirtilen iç cephe kaplaması, galvaniz karkas aralıklarına göre atölyede hazırlanacak 
ahşap (kayın) karkas üzeri kanvas gergi kaplama çerçeveler, duvar iskeletine vida ile sabitlenecek.


Perde rayı gelecek noktalara ek profil koyulacak.

Kaplanan alçı paneller derz bandı ve alçı uygulaması ile boyaya hazır hale getirilecek. Düzeltilen 
yüzeye üç kat Jotun iç cephe boyası uygulanacak. Boya idare tarafından sağlanacak, yüklenici 
sıva tamiratı ve boya işçiliği yapacak.


2. Perde


Projede belirtilen konum ve ölçülerde ses geçirimsiz Sunlight marka, yüzde yüz pileli ve üç kat 
kumaştan oluşan perde yine projede belirtilen kenarlarından ilgili duvara 5 cm eninde velcro ile 



boydan sabitlenecek. Tek perde olan durumlarda tekli, çift kanat perde olan durumlarda çiftli 
korniş kullanılacak. Tüm montaj ve nakliye yükleniciye ait olacak.


Halil Atasever performansı alanı: 

1. Tavan ve Duvar imalatları


Projede belirtilen ölçülerdeki (4mx14m) duvarın kodu idarece belirlenecek koyu mavi renk ile 
boyanması işi işçilik bedeli.


Nezaket Ekici performansı alanı: 

1. Tavan ve duvar imalatları


Tüm duvar ve tavanlar kodu idarece seçilecek ve malzemesi sağlanacak Jotun marka beyaz boya 
ile boyanacak.


2. Performans mobilyası


400x500/30 cm boyutlarında, kutu profil karkas üzeri MDF kaplı platform.

Platfor yerine yerleştirildikten sonra plaka birleşim yerleri macunlanacak ve duvar rengi beyaza 
boyanacak.


Şebnem Dönmez performansı alanı: 

1. Performans mobilyası


Duvar üzerinde penye kumaştan imal makyaj silme perdesi.

Duvar-tavan birleşimine monte edilecek korniş ya da ahşap lataya uygun yöntem ile tutturulacak 
tek parça penyeden imal perde.


Virginia Mastrogiannaki performansı alanı: 

1. Performans mobilyası


Özel sandalye: Oturma bölümü aşağıya doğru 
katlanır, kolçakları duvara sabit sandalye. MDF üzeri 
boya ile imal edilecek.


Kolçaklar içindeki kutu profiller duvar içine 
yerleştirilecek profillere sabitlenecek.




İlyas Odman performansı alanı: 

1. Tavan ve duvar imalatları


Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, 
zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşyünü levhalar ile 
doldurulacak. Alçı paneller, paslanmaz vida ile uygulanacak.


Kaplanan alçı paneller derz bandı ve alçı uygulaması ile boyaya hazır hale getirilecek. Düzeltilen 
yüzeye üç kat Jotun iç cephe boyası uygulanacak. Boya idare tarafından sağlanacak, yüklenici 
sıva tamiratı ve boya işçiliği yapacak.


2. Zemin kaplamaları


Mevcut parke zemini korumak için kalın naylon tabaka üzerine 10 mm, birinci sınıf, huş marin 
kontra serilecek. Gerekli durumlarda plakalar birbirine bağırsak ile sabitlenecek. Plaka 
yerleşiminde derz şaşırtma yapılacak.


Bahar Temiz performansı alanı:


1. Performans mobilyası


Sanatçının belirleyeceği farklı tiplerde halat temini.


Dilek Champs performansı alanı: 

1. Performans mobilyası


Sanatçının performans boyunca altında duracağı kırmızı halı ve sanatçı altına serilecek pvc zemin 
kaplaması.

3x10 m boyutlarında, keçe ya da silikon tabanlı kırmızı bukle halı.


Rhytm 0 eseri: 

1. Sergileme mobilyası


400x70x70 cm boyutlarında yerinde boyanacak ham MDF masa üzerinde masayı tamamen 
örtecek beyaz kanvas örtü.


Method bölümü: 

1. Tavan ve duvar imalatları


Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, 
zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşyünü levhalar ile 
doldurulacak. Alçı paneller, paslanmaz vida ile uygulanacak.


Kaplanan alçı paneller derz bandı ve alçı uygulaması ile boyaya hazır hale getirilecek. Düzeltilen 
yüzeye üç kat Jotun iç cephe boyası uygulanacak. Boya idare tarafından sağlanacak, yüklenici 
sıva tamiratı ve boya işçiliği yapacak.


2. Performans mobilyası


Yatak: 18 mm kontradan imal, 190x70x10 cm boyutlarındai altı açık kutu. 10 adet






Sandalye: 18 mm kontradan imal, tekerlekli 
sandalye. 24 adet


Pirinç ayıklama masası:


Kutu profil karkas üzerine kontradan imal masa ve bank. 


Platform:


100x100x10cm boyutlarında 16 modülden oluşan, 18 mm kontradan imal platrofm.


Hareketli duvar panelleri:


200x100x20 cm boyutlarında kontradan imal, hareketli duvar paneli. 6 adet


Chair eseri: 

5x5 cm kutu profil ve su kontrasından imal uzun sandalye.

Fıstıklı terasta hazırlanacak gizli temeler kimyasal ankraj ile 
tutturulacak.




Genel işler:  

Cam kapama işleri: 

Projede belirtilen ölçü ve konumlardaki balkon ve pencere boşluklarının ince profil için 8+8 lamine 
temperli cam ile kapatılması.


Alçıpan duvar: 


Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, 
zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşyünü levhalar ile 
doldurulacak. Alçı paneller, paslanmaz vida ile uygulanacak.


Kaplanan alçı paneller derz bandı ve alçı uygulaması ile boyaya hazır hale getirilecek. Düzeltilen 
yüzeye üç kat Jotun iç cephe boyası uygulanacak. Boya idare tarafından sağlanacak, yüklenici 
sıva tamiratı ve boya işçiliği yapacak.


Duvar boya:


4370 m2 alan boya işçiliği


Mobilya boya:


Üretilecek ham MDF sergileme mobiyalarının boyanması.


Alçı sıva ve tamirat:


Yeni yapılan duvarların alçı sıvası ve hasarlı bölümlerin tamir edilerek boyaya hazırlanması


Perde:


Projede belirtilen konum ve ölçülerde ses geçirimsiz Sunlight marka, yüzde yüz pileli ve üç kat 
kumaştan oluşan perde yine projede belirtilen kenarlarından ilgili duvara 5 cm eninde velcro ile 
boydan sabitlenecek. Tek perde olan durumlarda tekli, çift kanat perde olan durumlarda çiftli 
korniş kullanılacak. Tüm montaj ve nakliye yükleniciye ait olacak.


Folyo kaplama:


Boyanamayacak ahşap yüzeylerin boyanak üzere beyaz folyo ile kaplanması.


BOOTH:


2x2 cm kutu profil karkas içine MDF üzeri boya kulübe. 3 adet






Tüplü tv mobilyası:


18 mm MDF üzeri boya raflı tv mobilyası


Sound Corridor eseri: 

1. Koridor duvar ve tavan katmanları:


• Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m2) alçı panel (çift kat)

• Galvaniz profil karkas

• Taşyünü dolgu 5 cm (70 kg/m3)

• Taşyünü dolgu 2.5 cm (110 kg/m3)

• Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m2) alçı panel (çift kat)

• Beyaz iç cephe boyası (Jotun)


Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, 
zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşyünü levhalar ile 
doldurulacak. Yüksek yoğunluklu alçı paneller derz şaşırtılarak, paslanmaz vida ile çift kat olarak 
uygulanacak. 


2. Havalandırma


Asma tavan arasındaki temiz hava kanallarından, koridor içinde esnek kalanal ile temiz hava 
üflenmesi sağlanacak. Koridor içinde emiş olmayacak. Esnek kanalın koridor içine girişlerinde 
statik boyalı menfez kullanılacak.


3. Kapı


30 mm MDF’den imal, hidrolik kapatıcılı ağır, yalıtımlı kapı. 2 adet.


Mimarlık hizmetleri: 

Sergileme alanı ve mobilyalarının tasarımı ve uygulama yönetimi.






























