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DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI  
2013-2014 DÖNEMİ ÖĞRENCİ AYAKKABISI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
GENEL HÜKÜMLER : 
 

1. Ayakkabıları üretecek Firma , Darüşşafaka’ nın eser sahibi bulunduğu ,Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları öğrencilerinin belirlenen aykkabılarını 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. Komisyon 
değerlendirmeyi numunelere göre yapacaktır.  

4. Komisyon sözleşme öncesi yükleniciden numune olarak ayakkabıların 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. Ayakkabıların üretiminde kullanılacak malzemeler yeni, kullanılmamış olacak ve 
beklemiş defolu malzeme olmayacaktır. 

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

yapılacaktır. Ölçü 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.örevlisine sevk irsaliyesi karşılığında yapılacaktır. 
Ürün tesliminden 1 gün önce Komisyon’a bilgi verilecektir. 

10. Teslimat, haftaiçi mesai saatleri içinde Komisyon tarafından belirlenecek depo 
görevlisine yapılacaktır. 

11. Teslimat firma tarafından öğrencilere imza karşılığı yapılacaktır. 

12. Ayakkabılar  numaralara göre paketlenip  ve kolilere konularak verilen  ölçüler 
doğrultusunda teslim edilecektir. 

13. Ürünlerde kullanılacak olan iç astar,taban, deri,  hususlarında Türkiye Cumhuriyeti 
devleti tarafından yetkilendirilmiş tekstil-konfeksiyon kalite kontrol laboratuarından 
alınan raporlarla belgelendirilmelidir. 

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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KIŞLIK BOT: (200 adet) 

1. Kışlık bot birinci sınıf siyah full-up dana derisinden olmalıdır. 
2. Kışlık botta kullanılacak astar  1.kalite sıcak astar kullanılmalıdır. 
3. Kışlık botun tabanı kauçuk olmalı, ıslak zeminde kaydırma yapmaması gereklidir. 
4. Kışlık bot cırtlı olmalı. Kullanılan cırt 1.kalite(YKK) olmalıdır. 
5. Botların ön kısmı bombesi ve arka fordu ayağı rahatsız etmeyen sağlıklı malzemeden 

olmalıdır. 
6. 1.sınıf siyah antik dana derisi, astar ve bombe yapımında kullanılan yapıştırıcılar ayak 

sağlığına uygun olmalıdır. 
 

 
 
 
KIŞLIK OKUL AYAKKABISI: (200 adet) 

1. 1.sınıf siyah renkte tamamen dana derisinden olacaktır. 
2. Firma 30-47 numaralar arasındaki ayakkabı talebini karşılayacaktır. 
3. İç astarlı olup koku yapmayan malzeme kullanılmalıdır. 
4. Alt taban dikişle güçlendirilmiş olmalıdır. 
5.  Kışlık ayakkabı birinci sınıf siyah antik veya  full-up deriden olmalıdır. 
6. Kışlık ayakkabı da kullanılan astar naturel glase deri olmalıdır. 
7. Kışlık ayakkabının tabanı kauçuk veya termo olmalıdır. 
8. 1.sınıf siyah antik dana derisi, astar ve bombe yapımında kullanılan yapıştırıcılar ayak 

sağlığına uygun olmalıdır. 
9. Kışlık ayakkabıda kullanılan cırtlar ve fermuarlar 1.kalite (YKK) olmalıdır. 
10. Ayakkabılar cırtlı ve bağlı olacaktır. 
11. Ayakkabıların ön kısmı bombesi ve arka fordu ayağı rahatsız etmeyen sağlıklı 

malzemeden olmalıdır. 
12. Ayakkabıda kullanılan mostra natürel deri olmalıdır. 
13. Ayakkabıda kullanılan kapsül paslanmaz metalden olmalıdır. 
14. Ayakkabıda kullanılan bağcık mumlu bağcık olacaktır. 
 

 
 

 
 
 
 


