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T.C
HARRAN ÜNivERSiTEsi

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
4/D SüREKLi iŞÇi yezl« VE KlŞLlK KIYAFET TEKNiK ŞARTNAMEsi

l. Konu: Bu teknik şarmame Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi sürekli işçi

kapsamında çalışan personeli için satın alınacak kıyafete ilişkin; genel istek ve teknik

özellikleri, numune alma şeklini, ambalajlama" teslimaü kontrol ve muayene

metot]annı içerir.

2. Amaç: Hastanemizde hizmet alımı kapsamında çalışan personelin kurumsal ciddiyet

ve diizen içerisinde çalışma ortamının tesis edilebilmesi amaçlanmaktadır.

3. Kapsam: Teknik şartname ürünlerin teknik özelliklerini ve teslimata ilişkin diğer özel ve

genel şartlan kapsamaktadır.

4. Sekreter Personel Kıyafetleri Teknik Öze ikteri:

4.1 Erkek personel için;

a) Pantolon :

l. Lacivert renkli olmalıdır.

2. En az 2l0 gt./m2 poly/viscon l.sınıf alpaka olmalıdr.

3. Pantolon personel beden ölçülerine göre uyumlu olmalıdır.

4. pantolon, diiz paçah, belden başlayarak diz kapağına kadar

uzanan kısrm vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğu darlaşır. Paça genişl,iği 22-

24 (+l- 1 cm) cm aralığında olmalıdır. Boyu, paçalar ayakkabı iizerine düşecek

uzunlukta olmalıdır. Pantolonda iki yan ve çift arka cebi olmalıdır. Arka cep kapaklı ve düğmelidir.

Pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak tizere kemer takmak için iki-dört

santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılır. Pantolonlar dize

kadar astarlı olacaktır. Pantolonlar konfeksiyon usulü ile dikilecektir.

5.Tüylenme yapmamalı ve kolay ütii yapılabilmelidir.

6. Gömleğin önü yakadan başlamak üzere düğmeli ve kumaş renginde olmalıdır.

7. Kullanılacak kumaşlar en az 40o C derecede sıcaklıkta yıkanabilme ve renk vermeıne özelliğine

sahip olmalıdır.

b) Gömlek:

l. Gömlek %65 pamuk, %35 Polyester kumaştan Beyaz renkte olmalıdır.

2. Önde göğüste tek cebi olmalıdır.

3. Gömleğin kışlık ve yazl* duruma göre uzun veya kısa kollu olacaktır.

4. Gömleğin tiim dikişleri kumaş renginde merserize iplikten üstten baskılı temiz dikiş olacaktır.

5. Gömlek sol göğüs üzerinde l3,5 x14,5 cm ebadında, kıvırma payı ve düz dikişli cep olmalıdır.

6. Gömlek erkekler için beyaz diiz olmalrdır.
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7. Göm|ek kolay ütii futan ve içini göstermeyen özellikte olmalıdır.

8. Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

9. Numune olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) Krıvıt:
l, Kravat rengi ıacivert ve kaliteli kumaşan imal edilmiş olmalıdır.

2. Numuneye göredeğerlendirilecektir.

4.2 Bıyan personel için;

5. a) Pantolon :

l. Lacivert renkli olrnalıdır.

2. Eo az2l0 gr.lm2 poly/viscon l.sınıf alpaka olmalıdır.

3. Pantolon personel beden ölçülerine göre uyumlu olmalıdır.

4. Pantolon, düz paçalı, belden başlayarak diz kapağına kadar

uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğu darlaşır. Paça genişliği 22-

24 (+/- l cm) cm arahğında olmalıdır. Boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek

uzunlukta olmalıdır. Pantolonda iki yan cep olmalıdır. Pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer,

geride bir olmak üzere kemer takmak için iki{ört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi

kumaşından köpriiler yapılır. Pantolonlaı dize kadar astarlı olacaktır. Pantolonlar konfeksiyon usulü

ile dikilecektir.

5.Tüylenme yapmamalı ve kolay ütti yapılabilmelidir.

6.Kullanılacak kumaşlaı en az 40' C derecede sıcaklıkta yıkanabilme ve renk vermeme özelliğine

sahip olma|ıdır.

b) Gömlek:

t. Gömlek %65 pamulq %35 Polyester kumaştan Beyaz renlie olmahdıı.

2. Gömleğin kışlık ve yazlık duruma göre uzun veya kısa kollu olacaktır.

3. Gömleğin $m dikişleri kumaş renginde merserize iplikten üstten baskılı temiz dikiş olacaktır.

4. Gömleğin yakası fular ile kullanımına uygun olmalıdır.

5. Gömleğin önü yakadan başlamak üzere düğmeli ve kumaş renginde olmalıdır.

6. Gömlek bayanlar için beyaz diiz olmalıdır.

7. Gömlek kolay ütii tutan ve içini göstermeyen özellikte olmahdır.

8. Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

9. Numune olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) Fulır:
Fular lacivert renkte olmalıdır. Kumaş kaliteli saten olmahdır. Numune
üzerinden karar verileceklir.
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AtT üsT FoRMA TEKNıK özEttixtERi

AtT ÜsT TAKlM oLMAL|DlR

FoRMALAR %65 PoLYESTER %35 PAMUK |çEREN TERYcoToN

KUMAşTAN oLMALIDlR

KUMAş|N METREKARE AĞlRLlĞl EN Az 105 GR/M oLMAL|DıR

KUMAŞ EN AZ 73 tel/cm2 OLMAL|DlR

YlKAMADAN soNRA KUM§ RENK ATMAMAL|DlR

YıKANlNcA MAKsiıı,ıuıvı. çgxrvıe yoı oLMAL|DlR

ÜST FORMADA ÜST SOL TARAFTA VE ALT iK| YANDA CEP OLMAL|D|R

üsT FoRMADA ü5T soL cEPTE KURuM LoGosu sERiGRAF| BASKl oLAMAL|DIR,

ALT PANToLoN BEL KlsMl KoMPLE LAsriKLi oLMALlDlR

ALT FoRMADA sAĞ anxıoı cıp oıMAL|DlR

KoL KATLANABiLıR özELLiıCrE VE DÜGMELl oLMALlDlR.

iDARENiN isTEDiĞi RENKTE oLMAL|DlR.
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