
 
                                                                 

DERİ
 
1- AMAÇ 
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak yerüstü 
makinesi operatörleri ve şoförler için dı
olarak aşağıda teknik özellikleri verilen 
 
2. TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- Deri Ceket 

Siyah renkli, koyun derisinden ve ceket tipi olacaktır. Rahatsız edici kokmayacaktır.        
 
2.2- Dikiş 

1- Tüm dikişler uygun yoğ
2- Dikiş yerlerinde kumaş

olmayacaktır.  
3- Firmanın adı, markası, telefon ve beden numaralarını belirten bez etiket dikilecektir.
4- Bütün dikişler temiz ve kes

 
2.3- İmalat şekli  

1- Ceketlerin ön ve arkaları ekli resimdeki gibi olacaktır. Ancak estetik ve simetri 
bozulmamak ve aynı kalitede deri kullanılmak ve iyi dikilmek 
parça görülen kısımlar iki parçalı olabilir. Kollar en 
tek, alt kısmı iki parçalı olabilir.

2- Ceketin sol iç kısmına torbalı, mandallı iç cep yapılacaktır.
3- Ceketler üç düğmeli olacaktır. Uygun bir yere yedek dü
4- Sağ ve sol yanlarında iki adet 16x 18 cm. kaplama,

olacaktır. Üst cep 11x12 cm. olacaktır.
5- Mostra, üstte 12-13 cm. altta 6

olabilir. 
6- Arka ve ön, robalı olup kollar takma olacaktır. Kolun omuz ve dirsek istikametinde 

kol ucuna kadar olan kısmı, yakalar, cep ve cep kapakları, üst kavadura çevresi, yan ve 
roba dikişleri, geniş ve çift, üstten bindirmeli ve naylon iplikle dikilmi
Kavadura altları tek sasonlu olacaktır.

 
2.4- Astar 

Ceket ve kolların iç çevresi siyah renk %100 polyester astarlı (100 gr/m
iç yakadan başlayarak kol içleri de dahil ceketin tüm içini kaplayacak, mostra ve etek 
uçları kıvrımları ile birleş
göğüste astara tek kat silikon elyaf 6x6 cm ebadında baklava veya kare 
dikişi ile işlenecektir. Astarlık kuma

 
 
3- GENEL HÜKÜMLER 
        

1- Firmalar teklifleri ile birlikte her tip için 
dikimi acısından incelenmek ve de
Değerlendirme verilecek numune üzerinden yapılacaktır. Numunesi idare tarafından 
uygun bulunmayan isteklinin teklifi o kalem için de
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Kurumu ihtiyacı olarak yerüstü işyerlerinde karayol, garaj idarecileri, i
şoförler için dış şartlardan korumak üzere kişisel koruyucu malzeme 

ıda teknik özellikleri verilen deri ceket satın alınacaktır. 

İKLER  

Siyah renkli, koyun derisinden ve ceket tipi olacaktır. Rahatsız edici kokmayacaktır.        

uygun yoğunlukta olacaktır. 
 yerlerinde kumaş büzülmesi, iplik atlaması, iplik sarkması ve potluk 

Firmanın adı, markası, telefon ve beden numaralarını belirten bez etiket dikilecektir.
ler temiz ve kesiksiz olacaktır. 

Ceketlerin ön ve arkaları ekli resimdeki gibi olacaktır. Ancak estetik ve simetri 
bozulmamak ve aynı kalitede deri kullanılmak ve iyi dikilmek şartıyla resimde tek 
parça görülen kısımlar iki parçalı olabilir. Kollar en çok iki parçalı, yakanın üst kısmı 
tek, alt kısmı iki parçalı olabilir. 
Ceketin sol iç kısmına torbalı, mandallı iç cep yapılacaktır. 

ğmeli olacaktır. Uygun bir yere yedek düğme dikilecektir.
 ve sol yanlarında iki adet 16x 18 cm. kaplama,  körüklü ve kapaklı cepler 

olacaktır. Üst cep 11x12 cm. olacaktır. 
cm. altta 6-7 cm. genişliğinde olacaktır. Mostra altta parçalı 

Arka ve ön, robalı olup kollar takma olacaktır. Kolun omuz ve dirsek istikametinde 
kol ucuna kadar olan kısmı, yakalar, cep ve cep kapakları, üst kavadura çevresi, yan ve 

ş ve çift, üstten bindirmeli ve naylon iplikle dikilmi
Kavadura altları tek sasonlu olacaktır. 

Ceket ve kolların iç çevresi siyah renk %100 polyester astarlı (100 gr/m
layarak kol içleri de dahil ceketin tüm içini kaplayacak, mostra ve etek 

irleşmiş olacaktır. Arka yakadan 50 cm aşağıya kadar, sırtta ve 
üste astara tek kat silikon elyaf 6x6 cm ebadında baklava veya kare 

lenecektir. Astarlık kumaşlar TS 11156:2008 ya uygun olacaktır.

Firmalar teklifleri ile birlikte her tip için 1 adet numuneyi görünüş, ş
dikimi acısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere kurumumuza verecektir. 

erlendirme verilecek numune üzerinden yapılacaktır. Numunesi idare tarafından 
bulunmayan isteklinin teklifi o kalem için değerlendirme dışı bırakılacaktır.

yerlerinde karayol, garaj idarecileri, iş 
şisel koruyucu malzeme 

Siyah renkli, koyun derisinden ve ceket tipi olacaktır. Rahatsız edici kokmayacaktır.         

 büzülmesi, iplik atlaması, iplik sarkması ve potluk 

Firmanın adı, markası, telefon ve beden numaralarını belirten bez etiket dikilecektir. 

Ceketlerin ön ve arkaları ekli resimdeki gibi olacaktır. Ancak estetik ve simetri 
bozulmamak ve aynı kalitede deri kullanılmak ve iyi dikilmek şartıyla resimde tek 

çok iki parçalı, yakanın üst kısmı 

me dikilecektir. 
körüklü ve kapaklı cepler 

inde olacaktır. Mostra altta parçalı 

Arka ve ön, robalı olup kollar takma olacaktır. Kolun omuz ve dirsek istikametinde 
kol ucuna kadar olan kısmı, yakalar, cep ve cep kapakları, üst kavadura çevresi, yan ve 

 ve çift, üstten bindirmeli ve naylon iplikle dikilmiş olacaktır. 

Ceket ve kolların iç çevresi siyah renk %100 polyester astarlı (100 gr/m2) olacaktır. Astar 
layarak kol içleri de dahil ceketin tüm içini kaplayacak, mostra ve etek 

ş ğıya kadar, sırtta ve 
üste astara tek kat silikon elyaf 6x6 cm ebadında baklava veya kare şeklinde makine 

ya uygun olacaktır. 

ş, şekil, ölçü, koku ve 
erlendirilmek üzere kurumumuza verecektir. 

erlendirme verilecek numune üzerinden yapılacaktır. Numunesi idare tarafından 
şı bırakılacaktır. 



2- Firma ceketleri her türlü malzeme, işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 12 
ay süre için garanti edecektir. 

3- AMBLEM :  Ekli resimde görüldüğü gibi 6x8 cm ebadında TTK amblemi, sol  
göğüsteki cep  üzerine  yerleştirilecektir. 

4-  İhaleyi alan firma, imalata geçmeden önce her bedenden 1’er adet numuneyi 
Kurumumuza tevdi ederek, görünüş, şekil ve dikimini gösterecektir. Şekilde veya 
dikişte değişiklik yapılması gerektiğinde düzeltmeler yapıldıktan sonra uygun görüş 
alan numunelere göre imalat gerçekleştirilecektir. 

5-  Firmalar alternatif tekliflerde bulunabilirler. Ancak bu teklifleri değerlendirmede TTK 
tamamen serbest olacaktır. 

 
 
4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 

1- Teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Ambarlarıdır. 

2- Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen elbiseler bir parti sayılır. 
3- Muayene, usulüne uygun olarak kurumumuzun bu işle görevlenmiş muayene 

komisyonu tarafından bakılarak, ölçülerek, yoklanarak, koklanarak; test ve analizler 
laboratuar müdürlüğünce yapılacaktır. 

4- Test ve analizde kullanılacak numunelerin bozulması halinde numune bu partiden 
tenzil edilip bedeli ödenmeyecektir.   

5- Giysiler piyasada uygulanan teamüle göre ve saymaya uygun paket veya ambalajlarla 
teslim edilecektir. 

6- Ceketlerin teslim süresi 60 gün olacaktır. 
 
 

5- MİKTAR ve BEDEN ÖLÇÜLER İ  
1-İhaleyi alan firma üretime geçmeden önce her bedenden 1 takım göndererek beden ölçü 
tespitinde bulunacaktır. 
 

Deri  Ceket : 
Beden 48 50 52 54 56 58 60 Toplam 
Adet 4 5 5 8 7 5 3 37 
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