DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2019 YILI ÜRÜN KATALOĞU

1. sınıf kayın masiften üretilmiş, natürel
ipek
mat
verniği
uygulaması
yapılmıştır.

G:63 D:14,5 Y:44 ölçülerinde, 18 mm

yonga levha üzeri kayın kaplamalı,
sürme
camlıdır.
Natürel
verniklenmiştir.

*Kumaş aksesuar dâhil değildir.
*Cam Dahil Değildir.

G:40 D:25 Y:53 ölçülerinde, üst ve alt
tablalarına 18 mm yonga levha üzeri
kayın, gül ve meşe kaplama
uygulanmış, ayna çerçevesi ve
dikmeleri 1. sınıf kayın malzemeden
üretilmiştir.
*Fiyata ayna dâhil değildir.

25 TL

60 TL

110 TL

G:40 d:15 y:62,5 ölçülerinde, 1. Sınıf 18
mm kayın desenli mdflamdan imal
edilmiştir.

G:31 D:31 Y:80 ölçülerinde; 1. sınıf
malzemeden üretilmiştir. Farklı renk
ve desenleri (açık veya koyu renk)
mevcuttur.

G:36 D:36 Y:54,5 ölçülerinde, 1.sınıf
çam kereste ve 18 mm yonga levha
üzeri çam kaplamadan üretilmiştir.

75 TL

100 TL

75 TL

Tablalar 18 mm yonga levha, ayaklar
birinci sınıf kayın tornalı masif
parçalardan üretilmiş, natural ipek mat
verniği
uygulaması
yapılmıştır.
Marketri tekniği uygulanmıştır.

G:45/100 D:45 Y:49 ölçülerinde, 18 mm yonga levha üzeri çam kaplama

180 TL

600 TL

uygulanmış natürel veya ceviz rengi çeşitleri üretilmiştir. Yüksek kaliteli işçilik
ve malzeme ile oldukça şık bir görünüme sahiptir.

Fiyatlara aksesuarlar (kulp, ayna, cam, kumaş/döşeme vb.) dâhil değildir. Tek örneği kalmış ürünler sergilenmek ve
öğrencilerimize örnek teşkil etmesi amacıyla satılamamaktadır.

40*40*40 ölçülerinde 18mm’lik yonga
levha üzeri marketrili çam kaplama ve
1. sınıf çam masiften üretilmiştir. Kiler,
çöp kovası veya saksılık gibi amaçlar
için uygun bir üründür.

18 mm yonga levha üzerine çeşitli
kaplamalar uygulanarak yapılmıştır.
Ayaklar 1. kalite masiften tornalı
yapılmıştır.

G:60 D: 60 Y:65 ölçülerinde, üst tablası
18 mm yonga levha üzerine akçaağaç,
ceviz (açık, koyu renklerde) gibi ağaç
kaplamalarından marketri tekniği
uygulanarak üretilmiş, ayak kısmı 1.
sınıf kayın malzemeden üretilmiştir.

50 TL

95 TL

115 TL

Birinci sınıf kayın masif parçalardan
üretilmiş natürel ipek mat verniği
uygulaması yapılmıştır.

75 TL

Farklı
masif
ağaç
türlerinden
üretilmiştir. Natural ipek mat verniği
uygulaması yapılmıştır.
*Abajur başlığı ve elektrik devresi dahil
değildir.

20 TL

Fiyatlara aksesuarlar (kulp, ayna, cam, kumaş/döşeme vb.) dâhil değildir. Tek örneği kalmış ürünler sergilenmek ve
öğrencilerimize örnek teşkil etmesi amacıyla satılamamaktadır.

4 adet ufak sehpa (tekerlekli) ve 1 adet orta sehpadan oluşur. Yonga levha üzeri
kaplama ile üretilmiş, renklendirici boya ile boyanmıştır.

400 TL

G:44 D:32 Y:32 ölçülerinde, stor
kapaklı, 18 mm yonga levha üzeri
marketri ve kaplamalı çekmeceli
natürel vernikli üründür.

1. sınıf kayından üretilmiş, oymalı ve
marketri çalışmalı, natürel vernikli bir
üründür.

90 TL

100 TL

Fiyatlara aksesuarlar (kulp, ayna, cam, kumaş/döşeme vb.) dâhil değildir. Tek örneği kalmış ürünler sergilenmek ve
öğrencilerimize örnek teşkil etmesi amacıyla satılamamaktadır.

Lamine ahşaptan üretilmiş ve natürel
ipek
mat
verniği
uygulaması
yapılmıştır.

20 TL

1. sınıf kayın malzeme ve 18 mm
yonga levha üzerine kaplama ve
marketri
çalışması
yapılmıştır.
Çekmeceli ve natürel vernikli bir
üründür.
Lake boya ile boyanmış, MDF
malzemeden torna ile elde edilmiş şık
bir üründür.

40 TL

180 TL

Fiyatlara aksesuarlar (kulp, ayna, cam, kumaş/döşeme vb.) dâhil değildir. Tek örneği kalmış ürünler sergilenmek ve
öğrencilerimize örnek teşkil etmesi amacıyla satılamamaktadır.

Tablalar için 18 mm yonga levha
üzerine
mühendislik
kaplama
yapılmıştır. Natural ipek mat verniği
uygulaması yapılmıştır.

Tablalar için 18 mm yonga levha
üzerine kakma uygulaması yapılmıştır.
Natural ipek mat verniği uygulaması
ile verniklenmiştir.

150 TL

2 00 TL

110 TL

Birinci sınıf MDF, 3 gözlü çekmeceli
olarak üretilmiştir. Hem yatık hem de
dik olarak kullanıma uygundur.

Büyük G:55 D:55Y:50; Orta G:42 D:42
Y:46; Küçük G:28 D:28 Y:42
ölçülerinde, iç içe geçebilen üç adet
üçgen formda servis sehpa takımı.

G:70 D:47 Y:56 ölçülerinde, üst
tablasında
marketri
çalışması
uygulanmış, kenarları kayın masiften
kordon ve ayaklar tornalı, kayın
masiften imal edilmiş ve natural ipek
mat verniği uygulaması yapılmıştır

60 TL

80 TL

115 TL

Tablalar 18 mm yonga levha, ayaklar
birinci sınıf kayın tornalı masif
parçalardan üretilmiş, natürel ipek mat
verniği uygulaması yapılmıştır.

18 mm yonga levha üzeri kayın
kaplama, şapkalık kısmı 1. sınıf
kayın masiften imal edilmiş
natürel
ipek
mat
verniği
uygulaması yapılmıştır. Küçük

ve büyük olmak üzere iki boyu
mevcuttur.

Yonga levha plaka üzerine marketri
uygulanarak üretilmiş, natürel ipek mat
verniği
uygulaması
yapılmıştır.
Çekmece kapakları oymalıdır.

100 TL

KÜÇÜK BOY: 60 TL
BÜYÜK BOY: 80 TL

Fiyatlara aksesuarlar (kulp, ayna, cam, kumaş/döşeme vb.) dâhil değildir. Tek örneği kalmış ürünler sergilenmek ve
öğrencilerimize örnek teşkil etmesi amacıyla satılamamaktadır.

Kayın, akçaağaç ve meşe renklerinde
MDF’den imal edilmiş yazıcı, kasa ve
klavye kullanımı için bölmeli olarak
tasarlanmıştır.

Birinci sınıf yonga levha üzerine meşe
kaplama olarak üretilmiştir. Çekmece
ve kapaklıdır. Üzerine natürel ipek mat
verniği uygulaması yapılmıştır.

Birinci sınıf Suntalam malzeme ile
üretilmiştir. Ön kenarları profil, sarhoş
tekerli ve cam kapaklıdır. Cam ve
ayaklar fiyata dâhildir.

170 TL

80 TL

250 TL

Lake boya ile boyanmış abajur altlığı.
MDF malzemeden torna ile elde
edilmiş şık bir üründür.

38 D:30 Y:90,5 ölçülerinde, 1. sınıf 18 mm
kayın
desenli
mdflamdan
imal
edilmiştir.

*Abajur başlığı ve elektrik devresi dâhil değildir.

*Fiyata ayna dahil değildir.

10 TL

50 TL

Fiyatlara aksesuarlar (kulp, ayna, cam, kumaş/döşeme vb.) dâhil değildir. Tek örneği kalmış ürünler sergilenmek ve
öğrencilerimize örnek teşkil etmesi amacıyla satılamamaktadır.

G:65 D: 65 Y: 73 ölçülerinde, 1.
sınıf çam masiften imal edilmiş,
natürel verniklenmiştir.


Minderler fiyata dâhil değildir.

110 TL

MDF’den üretilmiş, üst kısımlara ve
kenarlara oyma işlemi uygulanmıştır.

20 TL

G:60 D:45 Y:60 ölçülerinde, 18 mm
Meşe ve Kayın desenli MDF’den, imal
edilmiştir. Oyma desenlerinde farklı
modeller mevcuttur.

100 TL

SATIN ALMA YÖNERGESİ

G:49 D:34 Y:117 ölçülerinde, 1. sınıf çam
veya kayın masiften imal edilmiş,
natürel verniklenmiştir.

120 TL

Fiyatlara aksesuarlar (kulp, ayna, cam, kumaş/döşeme vb.) dâhil değildir. Tek örneği kalmış ürünler sergilenmek ve
öğrencilerimize örnek teşkil etmesi amacıyla satılamamaktadır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü döner sermaye ürün ve hizmetlerden satın almak için 20/02/2014
tarih, 6 no'lu toplantıda alınan 2014/133 sayılı Düzce Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı
gereği aşağıda belirtilen yönergelerin takip edilmesi gerekmektedir.
Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye
İşlemleri Uygulama Esasları 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci
maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 58 inci maddesi
ve Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Bölümümüzde
üretilecek ürün ve hizmetlerden elde edilecek gelirlerin Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’ne
yatırılması ve takibi ile ilgili olarak uygulanması gereken işlemler:
Bölümümüzde herhangi bir şekilde işçilik/ürün yaptırmak isteyen kişi veya kurumlar, isteklerini
Dekanlığımıza dilekçe ile başvurarak bildirecektir. Yaptırılacak işçilik/ürün ile ilgili açıklayıcı bilgiler (plan,
proje, detay vb.) dilekçeye eklenecektir. (Bu konuda bölümden yardım alınabilecektir)
1. Dilekçeler, Bölüm Başkanlığı’nca incelendikten sonra yapılması uygun görülenler “Fiyat Tespit
Komisyonu” tarafından fiyatlandırılacaktır.
2. İşçilik/ürün talep eden kişi veya kurumlar, fiyatını uygun gördüğü takdirde ücretinin tamamını Düzce
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından bildirilen Banka hesabına yatıracak ve banka
makbuzunun bir nüshasını Bölüme getirecektir.
3. Getirilen makbuz karşılığında istenilen işçilik/ürün için işlemler başlatılacaktır.
4. İşçilik/ürün için siparişler dönem başlarında yapılacak, teslimat ise dönem sonunda olacaktır
(İşçilik/ürün niteliğine göre değişiklik olabilir).
5. Hazıra yapılan işlerde işin ücreti Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından bildirilen
Banka hesabına yatırıldıktan sonra getirilen banka makbuzu karşılığında teslim edilecektir.
6. Bölümümüzde üretilecek mal ve hizmetlerden elde edilecek gelirlerin, Düzce Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi’ne yatırılması ve takibini, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PELİT
koordinatörlüğünde Arş. Gör. Dr. Mustafa KORKMAZ yürütecektir.

G:49 D:39 Y:39 ölçülerinde, 18 mm’lik 1.
sınıf
ceviz
desenli
suntalam
malzemeden üretilmiştir.

60 TL

Banka Şubesi ve Hesap No:
Halk Bankası, Düzce Merkez Şubesi
IBAN: TR 70 0001 2009 3270 0044 000001.
Dekontta, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü,
işçilik/ürünün mahiyeti ve ücreti yatıranın adı - soyadı belirtilecektir. (Anlaşılır Kısaltmalar
Kullanılabilir)

Fiyatlara aksesuarlar (kulp, ayna, cam, kumaş/döşeme vb.) dâhil değildir. Tek örneği kalmış ürünler sergilenmek ve
öğrencilerimize örnek teşkil etmesi amacıyla satılamamaktadır.

