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MİFLONLU DER İ GOCUK TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
 

1- AMAÇ :  TTK personeli ihtiyacı olarak aşağıda özelikleri belirtilen miflonlu deri gocuk  
satın alınacaktır. 

 
2- MİFLONLU DER İ GOCUK  ÖZELL İKLER İ :  

 
2.1- Siyah renkli olacaktır 
2.2- Koyun derisinden olacaktır. 
2.3- Deri iyi tabaklanmış ve kesinlikle kokmayacaktır. 
2.4- Deride çatlak, yırtık ve delik kesinlikle olmayacaktır. 
2.5- İçi astarlı olacaktır. Kullanılacak olan astar 1. kalite olacaktır. 
2.6- İki yanda bulunan cepleri flotalı gizli şekilde olacaktır. 
2.7- Gocuğun içi  koyu renk miflonlu olacaktır. 
2.8- Gocuğun  sol göğsünde ek resimde belirtilen fermuarlı cep olacaktır. 
2.9- Sol göğüs içinde normal şekil ve ebatta cep olacaktır. 

      2.10- Dikişler bittiği yerde,sökülmeyecek şekilde pekiştirilecek ve sarkan dikiş 
ipliklerinin uçları temizlenecektir. 
2.11- Dikiş kopukları, atlanmış veya açık bırakılmış bölgeler olmayacak, tüm 
dikişlerin uçları diğer bir dikişin içine alınacak, kopan dikişler en az 1 cm. geriden 
başlanarak dikilmeye devam edilecektir. 
2.12- Dikişle birleştirilmi ş kısımlar elle kuvvetlice çekildiğinde, dikişlerde herhangi 
bir açılma olmayacaktır. Birleştirilen kısımlardan içeriye kıvrılan parçalar az 
olmasından dolayı herhangi bir açıklık olmayacaktır.   
2.13- Gocuk dikiminde ek resimde belirtilen şekil ve görünüşe uyulacaktır. 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL : 
 
3.1-  Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen malzemeler bir parti sayılır. 
3.2-  Muayene usulüne uygun olarak kurumumuzca bu işle görevlendirilmiş Muayene 
ve Kabul Komisyonu tarafından bakılarak, ölçülerek, yoklanarak koklanarak, test ve 
analizler Laboratuar Müdürlüğünce ve/veya TTK’ca uygun görülen  resmi 
laboratuarlarda yapılacaktır. 
3.3-  Test ve analizde kullanılacak numunenin bozulması halinde numune o partiden 
tenzil edilip bedeli ödenmeyecektir. 
 
4- İMALATLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER : 
 
4.1-  Firmalar teklifleri ile birlikte 1 adet  “M” beden numuneyi  görünüş, şekil, ölçü, 
koku ve dikimi açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere kurumumuza 
verecektir. Değerlendirme verilecek numune üzerinden yapılacaktır. Numunesi İdare 
tarafından uygun bulunmayan İsteklinin teklifi o kalem için değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. 
4.2-  Firmalar görünüş, şekil, ölçü, koku ve dikimi açısından değerlendirilmek üzere 
alternatif düğmeli veya fermuarlı model miflonlu deri gocuk numunesi 
verebileceklerdir. 
4.3- Miflonlu deri gocuk muayene aşamasında fark edilemeyen malzeme ve işçilik 
hatalarına karşı son teslimatın ambar girişinin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl firma 
garantisi altında olacaktır. 



4.4- Miflonlu deri gocuklarda personelimize uymayan bedenlerde firma değişim 
garantisi verecektir. 
4.5- AMBLEM:  Ekli resimde görüldüğü gibi (renkli) 6x8 cm ebadında TTK 
amblemi, sol göğüs üzerinde baskılı olarak yerleştirilecektir 
4.6- Faturalar ekli dağılım listesine uygun olarak idari şartnamedeki fatura bilgilerine 
göre kesilecektir. 
4.7- Sipariş miktarı ve beden ölçüleri dosya ekinde bulunmaktadır. 
5-TESLİM YER İ VE SÜRELERİ : 
 
5.1- Malzemelerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarlarıdır. 
5.2- Malzemelerin tamamı siparişin firmaya tebliğini müteakip 60 gün içinde teslim 
edilecektir. 
5.3- Kısmi teslimat yapılabilecektir. 
 
6- AMBALAJ : 
Giyim eşyaları piyasada uygulanan teamüle göre taşımaya ve saymaya müsait paket 
veya ambalajlarda teslim edilecektir. Her ambalaja ve teslim edilen ürünlerin etiketine 
marka, ölçü, malzeme cinsi yazılacaktır. 
 

      5- MİKTAR ve BEDEN ÖLÇÜLER İ  
 

Beden 48 50 52 54 56 58 60 66 Toplam 
Adet 4 8 13 11 16 6 8 2 68 

                      


