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1.0 TANIMLAR  

 
Bu doküman ve eklerinde geçen; 

 
İDARE   : DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ ’ni, 
 
KOM İSYON : DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ tarafından belirlenen üyeleri, 
 
İSTEKL İ   : Madde 2’de tanımı ve kapsamı verilen yapım işine teklif veren yapım 
müteahhidini, 
 
YÜKLEN İCİ : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 
 
Teklif İsteme Dokümanı (TİD) : İsteklilere talimatları da içeren Teklif Alma 
Şartnamesi, İdari Şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, 
sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri öncelik sırasına göre içeren ihale 
dokümanını, ifade eder. 

 
2.0 İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 

 
 2.1     İşin Tanımı: Darüşşafaka’ nın eser sahibi bulunduğu, Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
öğrencilerinin belirlenen okul ayakkabıları aşağıda belirtilen şartlarda imal ederek, 
kutulanmış  halde öğrencilere teslimini gerçekleştirecektir.  

 
             2.2     İşin Kapsamı: İşin kapsamı, yukarıda işin tanımında belirtilen hususlar 

çerçevesinde ve detayları şartname eki teknik şartname listesinde verilen kalemlerden 
oluşmaktadır. 

 
3.0  GENEL ESASLAR 

 
3.1  İş, ihale dokümanı ve şartnamelerde gösterilen işlerin, tamamlanarak öğrencilerin 

kullanıma hazır şekilde teslimini kapsamaktadır. 
 
3.2  Uygulama sözleşme ve şartnameleri, teklif verilmeden önce, olabilecek hata, 

uyumsuzluk, sözleşme kapsamında belirsizlikler açısından incelenecek, böyle bir 
husus tespit edildiği takdirde İDARE’ye bildirilerek, söz konusu hatalar, sözleşme 
imzalanmadan önce giderilmiş olacaktır. 

 
3.3  İDARE tarafından teklif alma şartnamesi ekinde verilebilecek diğer 

doküman/açıklamalara tam olarak uyulacaktır. İsteklilerce gerekli görülen diğer 
dokümanlar MASLAK Okul kampüsünde  incelenebilecektir.  

 
3.4  YÜKLENİCİ’ye taahhüdün tamamlanmasına kadar, gerek iş süresince, gerekse 

herhangi bir şekilde uzayan süre içinde, teklif fiyatı dışında malzeme, araç, gereç ve 
işçilik rayiçlerinin artması gibi nedenlerle hiç bir şekilde zamlı bedel ve fiyat farkı 
verilmez, Bakanlar Kurulunca çıkmış veya çıkarılacak fiyat farkı kararnameleri 
uygulanmaz. Her türlü okul içi ve/veya dışı nakliyeler, yükleme ve boşaltmalar, 
teklif birim fiyatına dâhildir. Ödeme şekli Sözleşme’de belirtilmektedir. 

 
3.5  İş için verilecek teklif fiyatlarına, ithal edilecek malzeme için gümrükleme, yurt içi 

ve yurt dışı taşımalar, tüm nakliyeler, sigorta masrafları da dâhildir.  
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3.6  Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar İSTEKL İLERE  
aittir. İDARE, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, İSTEKL İ’ nin üstlendiği bu 
masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

 
3.7  Bu Teklif Alma Şartnamesi ve eki dokümanlarda işin yapımı ile ilgili olmak üzere 
açıkça belirtilmeyen konularda ISO 12945-2,TS 5720 EN ISO 6330,ISO 105 C06, TS 257 
EN 20811  TS EN ISO 12947-1/TS EN 530 Genel Teknik Şartnamesi ve ilgili teknik 
şartnameler geçerli olacaktır. 
 

3.8 Firmalar teklif ettiği ayakkabıların tamamına numune getirecektir. Komisyon 
değerlendirmeyi numunelere göre yapacaktır. 
 
3.10 Komisyon sözleşme öncesi yükleniciden numune olarak ayakkabıların birer örneğini 
isteyecektir. 
 
3.11 Yüklenici her üründen sipariş adetlerini esas alarak %10 fazla ürün imal ederek 
stoklarında bulunduracaktır. İDARE’ nın talebi durumunda talep edilen adetleri karşılayarak 
fatura edecektir. 

3.12 Ayakkabı teslimatları YÜKLEN İCİ tarafından öğrencilere imza karşılığı 
yapılacaktır. Ayakkabılar ilköğretim-Lise, kız-erkek ayrılarak mevcut ölçüler doğrultusunda 
teslim edilecektir. 
 

3.13 YÜKLENİCİ ürünlerde kullanılacak olan deriler-kumaşlar-ipliklerle ilgili boyutsal değişim, 
lekeleme, renk değişimi, su geçirgenliği, aşınma direnci vb. 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, TS 257 EN 
20811  TS EN ISO 12947-1/TS EN 530)  

 
4.0  İŞİN TESLİM SÜRESİ 

 
Siparişlerin tümü, YÜKLEN İCİ tarafından iş bu şartnamede yazılı koşullara uygun olarak     
en geç 13/08/2012  Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İDARE’ ye hazır hale getirilmiş 
olarak teslim edilecektir. Siparişlerin tesliminde gecikme olması halinde YÜKLEN İCİ 
tarafından İDARE’ ye geciken her gün için 1.000 TL cezai şart ödemeyi kabul etmiştir. 

 
 
5.0  İHALEYE KATILAB İLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERL İK 
ŞARTLARI  

 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekmektedir: 
 
5.1 İSTEKL İ’nin, öğrenci ayakkabıları ile ilgili mevcut bilgileri edinmiş, işin niteliğini 

olabildiğince anlamış, işin kapsamı ve niteliği, işin tamamlanması için gerekli 
malzemelerin neler olduğu, malzeme temin edilememesinin süre uzatım nedeni 
olamayacağı hususları hakkında bütün bilgilere sahip olduğunu beyan etmiş 
olması, 

 
5.2      Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik-posta adresi, 
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5.3       Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
 
a)  Gerçek kişi olması halinde,  ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişili ğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde 
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişili ğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

 
5.4      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

 
a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişili ğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişili ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteriri 
Ticaret sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişili ğin noter 
tasdikli imza sirküleri. 

 
İSTEKL İLER, Teklif alma şartnamesi ve eki ihale dosyasında bulunan bütün 
evrakları, şartname ve sözleşme örneklerini (elektronik ortamdakiler dâhil) okuy up 
kabul ettiklerini beyan ederek,  ihale dokümanının her sayfasını firma kaşesi ile 
mühürleyip, imzalayacaklardır. 

 
6.0      GEÇİCİ TEM İNAT  

 
6.1     Geçici Teminat Mektubu  DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ emrine tanzim edilecek 

olup, teminat mektubu miktarı (7.500-TL)’ dır. Bu bedelden daha az oranda geçici 
teminat mektubu veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Teminat 
mektupları zarfa konulmadan ayrı olarak teklif dosyaları ile birlikte SATIN ALMA 
BİRİMİ’ ne tutanak karşılığında elden teslim edilecektir.  

 
6.2   Geçici  Teminat mektubu 11.0 maddesinde belirtilen opsiyon süresince İDARE’de 

kalır. İSTEKLİ bu sürede bir talepte bulunamaz ve teminat mektubu geri alamazlar. 
 

6.3   Geçici teminat mektubunun nakit para veya tahvil olarak verilmesi durumunda, 
bunların bir bankaya yatırılması ile alınacak makbuz, teklif evrakı ile birlikte teslim 
edilecektir. 

 
6.4      İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat mektubu miktarı 

ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere, 
kısımlara bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

 
6.5      Geçici teminat olarak sunulan teminat mektubu geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu 

tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren doksan (90) günden az olmamak 
üzere isteklilerce belirlenir. 

 
6.6 Kabul edilebilir bir geçici teminat mektubu ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare 

tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme 
dışı bırakılacaktır. 
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7.0      TEKLİF USULÜ 

 
İhale teklif birim fiyat bedel esaslarına göre yapılacaktır. Teklifler, aşağıda belirtildiği 
şekilde hazırlanacak ve kapalı zarf ile verilecektir: 

 
7.1  Üzerine  ‘BİRİNCİ ZARF’ yazılmış olan zarfa; 

 
a)  Teklif İsteme Dokümanı ve ekleri (Sözleşme Tasarısı,  İdari Şartname, Teknik 

Şartnameler, varsa Zeyilname vs...),(dokümanların her sayfası imzalanıp,  
mühürlenecektir.) 

b)  Madde 5.0’ de istenen belgeler, konulacaktır. 
 

7.2  Üzerine “İKİNCİ ZARF” yazılmış olan zarfın içine; 
 

a)  Teklif fiyatını belirten teklif mektubu, 
(EK 1 ve “Teklif Mektubu” örneğine uygun olarak hazırlanacaktır),  

b)  Teklif Birim Fiyat Cetveli, 
(EK 2 A-B “Teklif Birim Fiyat Tarif ve Cetveli”  örneğine uygun olarak 
hazırlanacaktır) 
 

Konulacaktır. 
 

7.3 ”DIŞ ZARFIN” içine;  
 
a) ”B İRİNCİ ZARF”,  
b) ” İKİNCİ ZARF”, 
 
Kapatılmış olarak, birlikte konulacaktır. ”DIŞ ZARF” üzerine isteklinin adı, soyadı veya 
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin ve teklife konu işin adı yazılacaktır.  
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 
YÜKLEN İCİ teklifini Madde 8.0 ’a uygun şekilde İDARE‘ye teslim edilecektir. 

 
8.0      TEKLİF VERME TAR İHİ VE YERİ 

 
Teklifler en geç 01.06.2012 CUMA günü, saat 14.00’e kadar DARÜŞŞAFAKA 
CEMİYETİ Maslak Kampüsü Darüşşafaka Cad. No:14 Maslak Sarıyer İSTANBUL, 
adresinde bulunan SATIN ALMA BİRİMİ ‘ne elden veya Kargo ile teslim edilmiş 
olacaktır. Geç gelen ve/veya belirtilen adresten başka yerlere verilen teklifler dikkate 
alınmaz. 

 
9.0      ŞARTNAME HAR İCİ TEKL İFLER  

 
Bu şartname hükümlerine uymayan teklifleri dikkate almak veya almamak hususunda 
DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ tamamen serbesttir. 

 
10.0    TEKLİFTEN GERİ DÖNÜLMEYECE Ğİ 

 
İstekliler vermiş oldukları tekliften geri dönemeyecekleri gibi teklif mektuplarını da geri 
alamazlar. 

 
İstekli herhangi bir nedenle teklifinden geri döndüğü takdirde, ayrıca bir uyarı, hüküm ve  
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mahkeme kararına gerek kalmaksızın verdiği Geçici Teminat mektubu DARÜŞŞAFAKA 
CEMİYETİ adına gelir kaydolunur. 

 
11.0    TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

 
Tekliflerin geçerlilik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. Bu 
süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Teklif sahipleri bu süre içinde teklifleri ile bağlı olacaklardır. İhtiyaç  
duyulması halinde İDARE, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar 
uzatılması yönünde İSTEKL İ‘den talepte bulunacaktır. İSTEKL İ, İDARE’nin bu talebini 
kabul edebilir veya reddedebilir. İDARE’ nin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini 
reddeden İSTEKL İ’nin geçici teminatı iade edilecektir. 
 

12.0    TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi 
yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta ya da işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 

 
13.0    SÖZLEŞMENİN YAPILMASI  

 
İSTEKL İ, teklifinin kabul edildiği kendisine tebliğ edildiği tarihten başlayarak, üç iş günü 
içinde,   geçici teminat senedini kesin teminat ile değiştirmeye ve İDARE ile sözleşmeyi 
akdetmeye mecburdur. İstekli bunlara uymadığı takdirde teklifinden geri dönmüş sayılır ve 
11.0 Madde hükümleri uygulanır. 

 
14.0    TEKLİF FİYATA DÂH İL OLAN MASRAFLAR  

 
14.1 Her türlü sözleşme giderleri ile İSTEKL İLERİN sözleşmenin uygulanması 

sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri 
giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif birim fiyata dâhildir ve 
İSTEKL İ’ye aittir. 

 
14.2   (14.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yâda benzeri yeni gider 

kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış ya 
da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; YÜKLEN İCİ, söz konusu bu 
artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 
15.0    TEBLİĞLER  

 
Teklif verme neticesi yapılması gerekecek hukuki ve idari bütün tebliğler İSTEKL İ’ nin 
teklif mektubundaki adresine yapılır. 

 
16.0  TEKLİF ALMA ŞARTNAMES İNİN EKLER İ 
 
 
 

  EK 1 : TEKLİF MEKTUBU 
  EK 2 : A: TEKLİF BİRİM FİYAT TAR İFİ  

 B: TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ  
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EK: 1 
 

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ AYAKKABILARI İMALAT İŞLERİ 
 

TEKL İF MEKTUBU  
 

DARÜŞŞAFAKA CEM İYETİ İHALE KOM İSYONU BAŞKANLI ĞI’NA 
 
Teklif Sahibinin   ; 
 
Adı Soyadı / Ticari Unvanı, Uyruğu :  
Tebligata esas açık adresi  : 
 
Bağlı olduğu vergi dairesi ve no’su :  
Telefon ve faks numarası  : 
Elektronik posta adresi (varsa) :  
 
 
İdarenizce 01.06.2012 CUMA günü, saat 14.00’ de ihalesi yapılacak olan DARÜŞŞAFAKA 
EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ AYAKKABILARI İMALAT İŞLERİ ‘ne ait ihale 
dokümanlarını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin birim fiyat tariflerini tetkik 
ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 
 

1- Söz konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş 
kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam ………………TL  
(………………yazı ile………....) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 

2- Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale 
dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul ediyoruz. 

3- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günü geçerlidir. 
4- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için kendimiz veya başkası 

adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekâleten birden fazla teklif 
vermediğimizi beyan ediyoruz. 

5- En düşük bedelli teklifi yâda herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı 
biliyor ve kabul ediyoruz. 

6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, 
İdarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı 
taahhüt ediyoruz. 

 
Saygılarımızla, 
 
Tarih : …../…../2012 
 
          AD SOYAD / UNVAN 
                  (KAŞE-İMZA) 
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EK 2- A:  

 
TEKL İF BİRİM FİYAT TAR İFİ 

 
 

KI ŞLIK BOT:  
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. 
 

KI ŞLIK OKUL AYAKKABISI: 
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. 
 

SPOR AYAKKABI: 
1.  Koku yapmayan iç taban kullanılmalı. 
2.  Etrafı dikişli olacak. 
3. Spor ayakkabısı 1.kalite vinylex suni deriden olacaktır. 
4. Spor ayakkabısının iç astarları 1.kalite tekstil olmalıdır 
5. Spor ayakkabısının mostrası 1.kalite tekstil olmalıdır. 
6. Spor ayakkabısının tabanı termo olmalıdır. 
7. Spor ayakkabıların ön kısmı bombesi ve arka fordu ayağı rahatsız etmeyen sağlıklı 
malzemeden olmalıdır. 
8.  Vinylex suni deri, astar ve bombe yapımında kullanılan yapıştırıcılar ayak sağlığına uygun 
olmalıdır. 
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EK 2-B; TEKL İF BİRİM FİYAT CETVEL İ  

 
 
 

 

       DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 

  EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ AYAKKABI İŞLERİ 

  TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ 

            

SIRA 
NO İMALATIN CİNSİ VE TARİFİ BİRİM MİKTAR BİRİM FİYAT TUTARI 

1.   4. SINIF SPOR AYAKKABISI(İLKÖĞRETİM) ADET 125     

2.   5. SINIF SPOR AYAKKABISI (İLKÖĞRETİM) ADET 125     

3.   6. SINIF SPOR AYAKKABISI (İLKÖĞRETİM) ADET 115     

4.   7. SINIF SPOR AYAKKABISI (İLKÖĞRETİM) ADET 115     

5.   8. SINIF SPOR AYAKKABISI (İLKÖĞRETİM) ADET 120     

6.   4. SINIF KIŞLIK BOT(İLKÖĞRETİM) ADET 125     

7.   5. SINIF KIŞLIK BOT(İLKÖĞRETİM) ADET 125     

8.   4. SINIF SİYAH OKUL AYAKKABISI (İLKÖĞRETİM) ADET 125     

9.   5. SINIF SİYAH OKUL AYAKKABISI (İLKÖĞRETİM) ADET 125     

10.   6. SINIF SİYAH OKUL AYAKKABISI (İLKÖĞRETİM) ADET 115     

11.   7. SINIF SİYAH OKUL AYAKKABISI (İLKÖĞRETİM) ADET 115     

12.   8. SINIF SİYAH OKUL AYAKKABISI (İLKÖĞRETİM) ADET 120     

13.   HAZIRLIK SINIFI SİYAH OKUL AYAKKABISI (LİSE) ADET 95     

14.   9.SINIF SİYAH OKUL AYAKKABISI (LİSE) ADET 100     

15.   10.SINIF SİYAH OKUL AYAKKABISI (LİSE) ADET 90     

16.   11.SINIF SİYAH OKUL AYAKKABISI (LİSE) ADET 85     

17.   12.SINIF SİYAH OKUL AYAKKABISI (LİSE) ADET 60     

  TOPLAM   1.880     

  KDV 8%       

  GENEL TOPLAM         

 
 
 

SINFLARA GÖRE TOPLU SİPARİŞ TABLOSU 
 

TOPLAM

ADET

SPOR 125 125 125 125 115 115 115 115 120 120 600

BOT 125 125 125 125 250

SİYAH OKUL 125 125 125 125 115 115 115 115 120 120 95 95 100 100 90 90 85 85 60 60 1.030

375 375 230 230 240 95 100 90 85 60 1.880

10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

AYAKKABI

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 SINIFLARA GÖRE AYAKKABI SİPARİŞ TABLOSU

ÜRÜN ÜRÜN DETAYI 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF HZ. 9. SINIF

 
 
 
 


