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1- AMAÇ 
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak yer altı işyerlerinde çalışan maden işçilerini dış etkilerden 
korumak üzere kişisel koruyucu malzeme olarak aşağıda teknik özellikleri verilen suni deri gocuk 
satın alınacaktır. 
 
2. TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- Suni Deri: 
2.1.1-Siyah renk, ağırlık 430±25 gr / m² ve aşağıda nitelikleri belirtilen özellikleri ihtiva edecektir.  
2.1.2-Suni deri imalinde boyalı veya boyasız diyagonal bez kullanılacaktır. Boyalı bez kullanıldığında 
tere karşı renk haslığı olacaktır.  
2.1.3-İmalatta kullanılan suni deri 20 gr/cm2 basınç altında 24 saat –4 o C de bekletildiğinde katlanma 
yerleri çatlamayacak birbirine yapışmayacaktır. 
2.1.4-Suni derilerden 20x25 cm ebadında hazırlanmış numunelerin kopma mukavemetleri en az enine 
40 kg boyuna 40 kg olacaktır. 
 
2.2- Dikiş 
2.2.1-Tüm dikişler uygun yoğunlukta olacaktır (4÷5/cm) 
2.2.2-Dikiş yerlerinde kumaş büzülmesi, iplik atlaması, iplik sarkması ve potluk olmayacaktır.  
2.2.3-Firmanın adı, markası, telefon ve beden numaralarını belirten bez etiket dikilecektir. 
2.2.4-Düğme ilikleri ilik makinası ile sık dikiş pozisyonunda yapılacaktır. Düğmeler, iplikler 
çözülmeyecek şekilde dikilecektir. 
2.2.5-Tüm dikiş başlangıç ve bitiş yerleri ile cep ağızları dikişi sağlamlaştırılacaktır. 
 
2.3- Astar 
Astar iç yakadan başlayarak kol içleri de dahil gocuğun tüm içini kaplayacak, mostra ve etek uçları 
kıvrımları ile birleşmiş olacaktır. Astar % 100 pamuklu kumaştan, 150 gr/m2 silikon elyaf baklava 
örgülü olacaktır.  
 
2.4- İmalat Şekli 
2.4.1-Ekli resimde görüldüğü gibi yakalar palto biçimi, önde üç adet düğme, klapa ucunda kendi 
kumaşından çevirme makine dikişli üç adet ilik bulunacaktır.  
2.4.2-Mostra klapa hizasından başlayarak üstte 15-16 cm, etek ucunda 6-7 cm genişliğindedir. 
2.4.3-Ön yanda 18x18 cm ebadında 2 adet kapaklı cep olacaktır. 
 
3- GENEL HÜKÜMLER 
3.1-Firmalar teklifleri ekinde koku, şekil, görünüş, dikim ve beden ölçüsü yönünden incelenmek üzere 
1 adet gocuk numunesi vereceklerdir. Numunesi idare tarafından uygun bulunmayan isteklinin teklifi 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
3.2-Firmalar alternatif modelli tekliflerde bulunabilirler. Ancak bu teklifleri değerlendirmede TTK 
tamamen serbest olacaktır. 
3.3-Firma gocukları her türlü malzeme, işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 12 ay süre için 
garanti edecektir. 
3.4-AMBLEM: Ekli resimde görüldüğü gibi (renkli) 6x8 cm ebadında TTK amblemi, sol göğüs 
üzerinde baskılı olarak yerleştirilecektir. 
3.5-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, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat 
edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya 
teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
4- NUMUNE ALMA ve MUAYENE  
4.1-Teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Ambarlarıdır. 
4.2-Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen elbiseler bir parti sayılır. 



4.3-Muayene, usulüne uygun olarak kurumumuzun bu i
tarafından bakılarak, ölçülerek, yoklanarak, koklanarak; test ve analizler laboratuar müdürlü
ve/veya TTK’ca uygun görülen resmi laboratuarlarda yapılacaktır.
4.4-Test ve analizde kullanılacak numunelerin bozulması halinde numune bu partiden tenzil edilip 
bedeli ödenmeyecektir.   
4.5-Giysiler piyasada uygulanan teamüle göre ta
teslim edilecektir. Her ambalaja ve teslim edilen ürünlerin etiketine marka, ölçü, malzeme cinsi 
yazılacaktır. 
 
5-  SİPARİŞ MİKTARI ve BEDEN ÖLÇÜLER
5.1-Suni deri gocukların teslim süresi 60 takvim günüdür.
5.2-Sipariş miktarı ve beden ölçüleri a
ölçüleri yeniden düzenlenebilecektir.
5.3- Beden ölçüleri piyasada uygulanan TS ölçülerinde olacaktır. 
 
Suni Deri Gocuk (siyah)  
Beden 50 52 
Adet 107 156 

 

 
 
 
 
 
 

Muayene, usulüne uygun olarak kurumumuzun bu işle görevlenmiş muayene komisyonu 
tarafından bakılarak, ölçülerek, yoklanarak, koklanarak; test ve analizler laboratuar müdürlü

/veya TTK’ca uygun görülen resmi laboratuarlarda yapılacaktır. 
Test ve analizde kullanılacak numunelerin bozulması halinde numune bu partiden tenzil edilip 

Giysiler piyasada uygulanan teamüle göre taşımaya ve saymaya uygun paket veya ambalajlarla 
teslim edilecektir. Her ambalaja ve teslim edilen ürünlerin etiketine marka, ölçü, malzeme cinsi 

ve BEDEN ÖLÇÜLERİ  
Suni deri gocukların teslim süresi 60 takvim günüdür. 

beden ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır. Numune beden ölçüsüne göre beden 
ölçüleri yeniden düzenlenebilecektir. 

Beden ölçüleri piyasada uygulanan TS ölçülerinde olacaktır.  

54 56 58 60 Toplam 
205 240 158 117 983 
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