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2014 YILI 
AMBULANS PERSONEL İ KIYAFET İ 

 TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1-AMAÇ: 
TTK  ihtiyacı olarak ambulans personelleri için giyim eşyası satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER: 
2.1-BOT 
• Botlar siyah renkte olacaktır. 
•Yer tutma özelliği olan, dolgu topuk tabanlı, taban birleşim yeri 
dikişli, su geçirmez, yumuşak deriden imal ve yarım bot şeklinde 
olacaktır. 
•Dışta 2x4 cm. ebatlarında “TTK ACİL” yazısı olacaktır. 
•Dış yanda alt bağcıkların birleşim yerinde 1,5 cm. genişliğinde 
reflektif şeritli, iç yandan fermuarlı, 4 bağcıklı, iç astarı terleme 
engelleyici özellikte  olacaktır. 
 
 

• 

 

 

2.2-YELEK 
•Dış kumaş su geçirmezlik sağlanmış, PVC kaplamalı zorlama ve 
aşınmaya dayanıklı yansıtıcılı özellikte olacaktır. 
•Birinci sınıf sentetik kumaştan imal ( fosforlu ) iç astar kumaşı 
silikon elyaflı kapitoneli koton olacaktır. 
•Dış kumaş Lacivert renkte iç kumaş buz mavisi renkte olacaktır. 
•Yelek 4 dış cepli 2yan cepli, 2üst cepler fermuarlı, iki iç gizli 
cepli olup, yelek önden fermuarlı, geniş dik yakalı olacaktır. 
•Yelek etek ucundan 5cm yukarıda  olacak şekilde 5cm birinci 
sınıf reflektif şerit sırttan öne kavuşacak şekilde olacaktır. 
•Yelek göğüs ön üst cep  kapaklarının üstünden 5cm birinci sınıf 
reflektif şerit sırttan  öne kavuşacak şekilde olacaktır. 
•Yelek sol üst cep üzerine T T K GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Amblemi logosu ve hemen alt kısmına unvan kokardı yazılı 
olacaktır. 
•Yelek arka yüzünden okunacak şekilde üstte T T K altta  
ZONGULDAK yazısı en az 2cm genişliğinde birinci sınıf rekleftif  
gümüş gri transfer baskılı yazısı ile yazılacaktır. 
 
 

 

2.3-PANTOLON 
•Pantolon dört mevsim giyilmeye uyumlu olacaktır. 
•Kumaş % 100 koton ribs 310g/m2 ağırlığında olup, pantolon 
lacivert renkte olacaktır. 
•Pantolon yandan çift cepli, bel iki yandan 5cm lastikli, önden 
fermuarlı, arka sağ cep kapaklı cırtlı, sol cep körüklü telsiz 
uyumlu kapaklı cırtlı, diz hizası üstünde yanda sağda-solda 
körüklü cep, dış kapaklı cırtlı ve pantolon paçaların alt ucundan 
30cm ve 40cm de üstte çepeçevre 5cm eninde birinci sınıf 
reflektif şerit bulunacaktır. 
 
 
 
 
 

• 
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2.4- UZUN KOLLU GÖMLEK 
•Gömlek kumaşı % 70 pamuklu, % 30+polyester teri koton 
kumaştan imal edilmiş beyaz renkte olacaktır. 
•Gömlek yakalı yakaları düğmeli,çift cepli, cepler kapaklı 
düğmeli, uzun kollu, kollar omuzdan bos dikişli, manşetler bos 
dikişli, üst cep üzerinde dış köşesine dayalı hizada unvan kokardı, 
sol cepte T T K Genel müdürlüğü Amblemi logosu bulunacaktır. 
•Sol kolda İl logosu ve sağ kolda HASTA NAKİL yazısı lacivert 
renkte nakış ile işlenmiş olacaktır. 
 
 

 

2.5- MONT 
•Dış kumaş su geçirmezlik sağlanmış, PVC kaplamalı zorlama ve 
aşınmaya dayanıklı yansıtıcılı özellikte olacaktır. 
•Birinci sınıf sentetik kumaştan imal ( fosforlu ) iç astar kumaşı 
silikon elyaflı kapitoneli koton olacaktır. 
•Dış kumaş Lacivert renkte iç kumaş buz mavisi renkte olacaktır. 
•Mont 4 dış cepli olup, cepler kapaklı, iki iç gizli cepli, mont 
önden fermuarlı, üzeri kapaklı ve cırtlı, kol ağızları gizli ribanalı 
geniş yakalı, yaka içerisinde gizli kapüşonlu, kapüşon açıldıktan 
sonra yaka hizasındaki her iki ucundan cırt ile yakaya 
sabitlenebilen özellikte olacaktır. 
•Montun kol ucundan 9cm uzaklıkta 5cm’lik genişlikte, etek 
ucundan 5cm yukarıda 5cm genişliğinde ve ön üst cep 
kapaklarının üzerine ve aynı hizada sırtta da olacak şekilde 5cm 
genişlikte birinci sınıf reflektör şerit olacaktır. 
•Montun sol üst cep üzerine T T K GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Amblemi logosu ve hemen alt kısmına unvan kokardı yazılı 
olacaktır. 
•Montun  üst cep hizasında olmak şartıyla sol koluna İl adı 
Zonguldak logosu sağ koluna da   HASTA NAKİL yazısı lacivert 
renkte nakış ile işlenmiş olacaktır. 
•Montun arka yüzünden okunacak şekilde üstte T T K, altta  
ZONGULDAK yazısı en az 2cm genişliğinde birinci sınıf rekleftif  
gümüş gri transfer baskılı yazısı ile yazılacaktır.   
 

 

2.6-KISA KOLLU GÖMLEK 
•Gömlek kumaşı % 70 pamuklu, % 30+polyester teri koton 
kumaştan imal edilmiş beyaz renkte olacaktır. 
•Gömlek yakalı yakaları düğmeli,çift cepli, cepler kapaklı 
düğmeli, kısa kollu, kollar omuzdan bos dikişli, manşetler bos 
dikişli, üst cep üzerinde dış köşesine dayalı hizada unvan kokardı, 
sol cepte T T K Genel müdürlüğü Amblemi logosu bulunacaktır. 
•Sol kolda İl logosu ve sağ kolda HASTA NAKİL yazısı lacivert 
renkte nakış ile işlenmiş  olacaktır. 
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2.7-T-SHIRT 
• Pike dokuma kumaştan imal beyaz renkte olacaktır. 
• Lakos yakalı, iki düğmeli, kısa kollu, kol geçmeleri recbe dikişli, 
ense iki katlı yarım ay biye dikişli, Üst sol göğüs üzerinde T T K 
Genel müdürlüğü Amblemi logosu ve logonun üst kısmında 
unvan kokardı bulunacaktır. 
•Sol kolda İl logosu ve sağ kolda HASTA NAKİL yazısı lacivert 
renkte nakış ile işlenmiş olacaktır. 
 
 

 
2.8-KEP 
•Kep kumaşı % 100 koton ribs 310g/m2 ağırlığında olacaktır. 
•Kep lacivert renk de siperlik kenarları reflektörlü olacaktır. 
•Kep önden 7,5cm siperlikli, arkadan ayarlı cırtlı ve ön tarafından 
okunacak şekilde T T K Genel müdürlüğü Amblemi logosu 
bulunacaktır. 
• Kepin sağında-solunda Türk Bayrağı, olacaktır. 
  
 
3. GENEL HÜKÜMLER : 
3.1- Firma giyim eşyalarını her türlü malzeme, işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden 
itibaren 12 ay süre için garanti edecektir. 
3.2- Firmalar teklifleri ile birlikte her parçadan bir adet (bot 1 çift) numune vereceklerdir. 
Değerlendirme numuneler üzerinden yapılacaktır. TTK istediği numuneyi seçip seçmemekte 
serbest olacaktır. 
3.3- Beden ölçüleri ihaleyi alan firmaya daha sonra bildirilecektir. 
3.4- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için 
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. 
3.5- Faturalar ekteki malzeme dağılım tablosuna uygun olarak aşağıdaki fatura bilgilerine 
göre kesilecektir. 
         
 
Armutçuk Ta şkömürü İşletme Müessesesi  
Açık Hava Caddesi Kandilli 
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK 

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 

 
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS  815 003 4586 

 
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93   
67040 Üzülmez ZONGULDAK 

KARAELMAS  859 006 4265 

 
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65  
67520  Kilimli ZONGULDAK 

KARAELMAS  815 007 8618 
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Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815 
74300 Amasra BARTIN 

KARAELMAS  859 006 4100 

 
4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL  : 
 
4.1-  Teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube  
Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 
4.2- Kontrol ve muayeneler esnasından tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında tespit 
edilen her türlü hata ve kusurdan firma sorumlu olacak ve bu eksiklikler firmaca ücretsiz 
olarak yerine getirilecektir. 
4.3- Giyim eşyaları piyasada uygulanan teamüle göre ve saymaya uygun paket veya 
ambalajlarda teslim edilecektir. Her bir bot  üzerinde ayak numarası ve herbir parça üzerinde 
beden ölçüleri yazılı  olacaktır.  
 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ: 

5.1- Sipariş miktarı aşağıdaki malzeme dağılım tablosundaki gibi  olacaktır.Beden 
numaraları ihaleyi alan firmaya daha sonra bildirilecektir. 

5.2- Giyim eşyaları en geç 45 gün  içinde teslim edilecektir. 

 

S.no 
Malzeme Adı Birim Armutçuk  Kozlu 

 
Üzülmez karadon Amasra Gen.Top 

1 MONT  ( Yansıtıcılı) Adet 11 19 10 20 9 69 
2 YELEK ( Yansıtıcılı) Adet 11 19 10 20 9 69 
3 GÖMLEK ( kısa kollu ) Adet 11 19 10 20 9 69 
4 GÖMLEK ( uzun kollu ) Adet 11 19 10 20 9 69 
5 PANTOLON  Adet 11 19 10 20 9 69 
6 BOT Adet 11 19 10 20 9 69 
7 KEP Adet 11 19 10 20 9 69 
8 T-SHİRT Adet 11 19 10 20 9 69 

GENEL TOPLAM        89      152       80      160     72   552 
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MUAYENE İSTEK FORMU 

 
 

 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Makine ve İkmal Dairesi Ba şkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu  

Teslim Edilen Malzeme 

 

 

 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede 
bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  

 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 
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