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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EĞİTİM KURUMLARI  
2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ ÖĞRENCİ OKUL KIYAFETİ  

TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
GENEL HÜKÜMLER : 
 

1. Kıyafetleri üretecek Firma , Darüşşafaka’ nın eser sahibi bulunduğu ,Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları öğrencilerinin belirlenen okul formalarını ve aksesuarlarını aşağıda 
belirtilen şartlarda imal ederek, paketlenmiş halde öğrencilere teslimini 
gerçekleştirecektir.  

2. İstekliler bu Şartnamede belirtilen kıyafetlerin tamamına teklif vereceklerdir. Kısmi 
teklifler kabul edilmeyecektir. 

3. İstekliler teklif verdikleri ürünlerin tamamına numune getirecektir. Oluşturulacak 
komisyon değerlendirmeyi numunelere göre yapacaktır.  

4. Komisyon sözleşme öncesi yükleniciden numune olarak kıyafetlerin birer örneğini 
isteyecektir. 

5. Firma her üründen sipariş adetlerini esas alarak %10 fazla ürün imal ederek 
stoklarında bulunduracaktır. Darüşşafaka’ nın talebi durumunda talep edilen adetleri 
karşılayarak fatura edecektir. 

6. Kıyafetlerin üretiminde kullanılacak malzemeler (kumaş iplik, astar, tela vs.) yeni, 
kullanılmamış olacak ve beklemiş defolu malzeme olmayacaktır. 

7. Dikişlerde eğrilik olmayacak, dikiş hatlarında kopukluk ve atma olmayacaktır. 
8. Firma tarafından her bir öğrenciden beden ölçüsü alınacak, üretim bu ölçülere göre 

yapılacaktır. Ölçülere göre adet listesi hazırlanarak Komisyon onayı alınacaktır. Beden 
ölçüsü alma işi Firma’ya sipariş verilme tarihinden itibaren 2 hafta içinde 
tamamlanmış olacaktır. 

9. Teslimat kısmi olarak yapılabilecektir. Sipariş tarihinden itibaren 2 ay içinde tüm 
ürünler teslim edilmiş olacaktır. 

10. Teslimat, hafta içi mesai saatleri içinde Komisyon tarafından belirlenecek depo 
görevlisine sevk irsaliyesi karşılığında yapılacaktır. Ürün tesliminden 1 gün önce 
Komisyon’a bilgi verilecektir. 

11. Teslimat firma tarafından öğrencilere imza karşılığı yapılacaktır.  

12. Kıyafetler ilköğretim-Lise, kız-erkek olarak ayrıştırılarak verilen ölçüler 
doğrultusunda teslim edilecektir. 

13. Ürünlerde kullanılacak olan kumaşlar-ipliklerle ilgili boyutsal değişim, lekeleme, renk 
değişimi ve boncuklaşma hususlarında Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından 
yetkilendirilmiş tekstil-konfeksiyon kalite kontrol laboratuarından alınan raporlarla 
belgelendirilmelidir.(ISO 12945-2,TS 5720 EN ISO 6330,ISO 105 C06) 

14.  İhaleyi kazanan firma sözleşme imzalanması öncesinde aşağıdaki evrakları 
Darüşşafaka Cemiyeti Satın Alma Birimine teslim edecektir. 
• SGK borcu yoktur yazısı 
• Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından borcu yoktur yazısı, 
• Yayınlanmış en son imza sirküleri, 
• Ticaret Sicil gazetesi yayını 
• Son 6 aya ait faaliyet belgesi, 
• ISO 9001 Belgesi 
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KIYAFET GENEL ÖZELLİKLERİ 

 
 
Kıyafetler aşağıdaki tabloda belirtilen adetlere göre üretilecektir. 
 

 
 
KIYAFET TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 
Üretilecek olan kıyafetler minimum aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır. 
 
 
KIRMIZI V-YAKA KAZAK 

1. Dokuma, 2/35 akrilik soft kırmızı iplikten saç örgü desenli olacaktır. 
2. Bel kısmı lantileli olacak. 
3. Yaka, etek ve kol bantlarında siyah yeşil çizgili dokuma olacaktır. 
4. Kumaştaki yün oranı en az % 25 olacaktır. 
5. Yaka iç kısmına öğrencinin isim ve okul numarasını yazabileceği kulakçık konulması. 
6. Dikişler kumaş rengine uygun 1. kalite ve hatasız olacaktır. 
7. İplik rengi kırmızı , yaka ve kol kısımlarında  siyah şeritler olacak. 
8. Kazaklar  poşeti içinde ve ütülü olacaktır. 
9. Kazakların sağ kolunda nakış işlemeli logo olacaktır. 

FORMA İSİM 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF HZ. 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
TOPLAM

ADET
KAZAK 200 200
ETEK 95 59 52 43 249

200 118 110 110 538
108 68 108 78 81 443

UZUN KOL SWEAT-SHIRT-SELANİK ÖRGÜ
108 68 108 78 81 443

UZUN KOL SWEAT-SHIRT-SELANİK ÖRGÜ
200 118 110 110 538

POLAR HIRKA 108 68 176
POLAR HIRKA 118 118
EŞOFMAN TAKIMI 200 118 110 110 108 68 108 78 81 981
MONT 80 80
BERMUDA ŞORT 85 85
SPOR ŞAPKA 85 85
BORNOZ 90 90
MAYO 80 80
BEDEN EĞİTİMİ ÇANTASI
(İPLİ, BÜZGÜLÜ) 80 80
OKUL ÇANTASI 80 80
BONE 80 80
YÜZME GÖZLÜĞÜ 80 80
PİJAMA TAKIMI 85 80
KISA BEYAZ ŞOSET ÇORAP 85 85

FORMA İSİM

PANTOLON
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SİYAH  ŞORT ETEK 
1. Şort etek kumaşı mevsimlik olacaktır. 
2. 240 gr/m2+-%5 kanvas gabardin kumaş dokumasında olacaktır. 
3. Şort eteğin dikişleri kumaş rengine uygun 1. kalite ve hatasız olacaktır. 
4. Kumaş içeriği %60 pamuk - %40 polyester olacaktır.  
5. Eteğin kemer kısmına Darüşşafaka arması işlenecektir.  

 
 
 
PANTOLON: 

1. Pantolon kumaşı mevsimlik olacaktır. 
2. Ponterez dikişli olacak. 
3. 270 gr./m2+-%5 kanvas gabardin kumaş dokumasında olacaktır. 
4. Pantolon kumaş içeriği  %50 pamuk-%50 polyester olacaktır. 
5. Kumaş rengi ilköğretim grubu için siyah olacaktır. 
6. Kumaş rengi lise grubu için füme olacaktır. 
7. Pantolon ağ kısmı çift dikiş yapılacak. Paça boyu gerekli miktarda uzun bırakılacaktır. 

 
UZUN KOL SELANİK SWEAT-SHIRT 

1. 240 gr./m2+-%5 30/2 penye (%100 penye)  iplikten Selanik dokuma kumaştan 
yapılacaktır. 
2. İlköğretim için gri (melanjlı),lise grubu için siyah olacaktır. 
3. Ense temizleme biyesi Daçka yeşili olacak. 
4. Yaka ve kollarda Daçka yeşili çizgi olacaktır. 
5. Pat içi Daçka Yeşili olacak. 
5. Darüşşafaka arması dokuma olarak işlenecektir. 
 

 
3 İPLİK FERMUARLI POLAR HIRKA: 

1.   330 gr./m2+-%5 (30/70/10 ;65 cotton %65 POLYESTER) 
2. Darüşşafaka arma işlemeli ve fermuarlı olacaktır. 
3.   Lise grubu için yeşil, ilköğretim grubu için siyah renkte yapılacaktır. 
4. Fermuarlı gizleme kapaklı(supatlı) olacak. 
5. Her iki yanda da olmak üzere fermuarlı gizli cep olacak. 
6. Ense temizlemesi balık sırtı ekstraforlu olacaktır. 
 

EŞOFMAN TAKIM: 
1.   Alt-üst-şort yeşil renkte olup arka  kısımda siyah şeritler çekilecektir. 
2.   Eşofman altında iki adet , kapri şortta 1 adet olmak üzere fermuarlı cep olacaktır. 
3.   T-shirt ve şort ,155 gr./m2+-%5/(%100 Penye) yeşil-beyaz okul arma işlemeli 

olacaktır. 
4 Eşofman üstünde arka kısımda beyaz işlemeli “DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM 

KURUMLARI” yazısı olacaktır. 
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KIŞLIK MONT: 80.gr. elyaf üstüne %100 polyester su geçirmez özellikte kaplama 
kumaştan içine 280 gr.4-%5 traşlı polar kumaştan kaplama içlik kapşonlu, boy fermuarlı mont 

 
BERMUDA ŞORT: 270gr./m24-%5 (%50 cotton-%50 polyester) gabardin dokuma 

lacivert renk kanvas kumaştan 
 

       SPOR ŞAPKA: pamuk gabardin dokuma kumaştan genişlik ayarli spor şapka 
 

 
       BORNOZ: 10-12 yaş kadife penye iplikten kapşonlu bornoz 

 
 

       MAYO: %80 elastan %20 lycralı ithal kumaştan kız ve erkek mayo  
 
 
BEDEN EĞİTİMİ ÇANTASI: 1900 denye su geçirmez kumaştan altta körük cepli önde 

nakış işlemeli kolon askılı spor çanta 
 
OKUL ÇANTASI: 1900 denye su geçirmez kumaştan ortopedik sırt askı aparatlı 

bölmeli okul çantası 
 
BONE: SELEX MARKA tam silikon yüzme bonesi 
 
YÜZME GÖZLÜĞÜ: selex sg 5000 aynalı camlı yüzücü gözlüğü selex sg 1150 yüzücü 

gözlüğü çocuk 
 
 

       PİJAMA TAKIMI: penye suprem kumastan bayan pijama takimi 
 
 
 

GARANTİ 
 
Kıyafetler en az bir yıl süre ile hatalı işçilik, kumaş, ve reflektif malzemeler için bozulma ve 
deformasyonlara karşı garantili olacaktır. Garanti süresince bildirilen bozulma ve 
deformasyonlar için en geç 10 gün içinde ürün yenisi ile değiştirilecektir. 
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