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Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

PERSONEL KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konu: Bu teknik şartname Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi hizmet alımı 

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

özellikleri, numune alma şeklini, ambalajlama, teslimat, kontrol ve muayene 

metotlarını içerir.

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

ve düzen içerisinde çalışma ortamının tesis edilebilmesi amaçlanmaktadır.

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

genel şartları kapsamaktadır.

4. Sekreter Personel Kıyafetleri Teknik Özellikleri:

4.1 Erkek personel için;

a) Pantolon (Şekil-1): Lacivert renkli %60 pamuk %40 Polyester içeren pamuklu kumaştan 

imal edilecek pantolon, düz paçalı, tek pileli ve belden başlayarak diz kapağına kadar 

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

24 (+/- 1 cm) cm aralığında olmalıdır. Boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek 

uzunlukta olmalıdır. Paçaların arka iç kısmına iki santimetre genişliğinde on-on iki 

santimetre uzunluğunda kendi kumaşından takviye parçaları dikilir. Pantolonda iki yan 

ve iki arka cebi bulunur. Arka cep kapaklı ve düğmelidir. Pantolonun kemer kısmında 

yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere 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.

b) Gömlek: (Şekil-2) Gömlek %65 pamuk, %35 Polyester Dakron kumaştan Beyaz renkte 

olmalıdır. Yakası açık ve spor biçiminde, uzun/kısa kollu olmalıdır. Önde göğüste tek 

cebi olmalı ve hastane logosu bulunmalıdır.

c) Kravat: Kravat rengi lacivert ve kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalı ve numune 

üzerinden karar verilecektir.
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4.2 Bayan personel için;

5. Gömlek: Gömlek kumaşı %65 Pamuk, %35 Polyester Dakron kumaşı ve rengi turkuaz 

mavi renkte olacaktır. Yakası açık ve spor biçiminde, uzun/kısa kollu olmalıdır. Önde 

göğüste tek cebi olmalı ve hastane logosu bulunmalıdır.

a) Pantolon: Pantolon kumaşı Lycra kumaş özelliğinde %60 pamuk, %40 polyester 

olmalıdır. Lacivet renkte, klasik dar paça, kişinin hareketini rahat sağlayabileceği 

bollukta çalışılacaktır.

b) Fular: Fular lacivert renkte olmalıdır. Kumaş kaliteli saten olmalıdır. Numune 

üzerinden karar verilecektir.

6.Temizlik Personeli Kıyafet Teknik Özellikleri

6.1 Erkek Personel İçin;

a) Tişört: Tişört kumaşı Lakost Pike örme kumaş olmalıdır. Tişört Polo yaka ve Yaka 

üç düğmeli ve ribanalı olmalıdır. Sırt kısmına hastane adı ve Cep kısımlarına 

hastanemiz logosu baskı nakış, serigrafi, flex veya transfer olarak uygulanacaktır. 

Tişört renklerine numune üzerinden kara verilecektir.

b) Pantolon: Çekmeyen Pamuklu 1. kalite sanforlu kumaştan üretilmiş olmalıdır. 

Arka bel lastikli olmalı. Bacak kısımların da ( sağ kısımda ) kumpas cebi ve 

Pantolonun ön kısmında iki adet cep bulunmalıdır. Sağ kısım da kumpas cep sol 

ki|imda kargo cep bulunmalıdır. Arka kısımda tek cep olmalıdır. Pantolon 

renklerine numune üzerinden karar verilecektir.

6.2 Bayan Personel için;

a) Tişört: Tişört kumaşı Lakost Pike örme kumaş olmalıdır. Tişört Polo yaka ve Yaka 

üç düğmeli ve ribanalı olmalıdır. Sırt kısmına hastane adı ve Cep kısımlarına 

hastanemiz logosu baskı nakış, serigrafi, flex veya transfer olarak uygulanacaktır. 

Uzunluk olarak tuning şeklinden biraz kısa olmalıdır. Tercih eden personele uzun 

kollu olarak teslim edilecektir. Tişört renklerine numune üzerinden karar 

verilecektir.

b) Pantolon: Çekmeyen Pamuklu 1. kalite sanforlu kumaştan üretilmiş olmalıdır.
A

Arka bel lastikli olmalı. Pantolonun ön kısmında iki adet cep bulunmalıdır. Sağ
■»' *

kısım da kumpas cep sol kısımda kargo cep bulunmalıdır. Arka kısımda tek cep 

olmalıdır. .Pantolon renklerine numune tjzQrir\den karar verilecektir.
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c) Sandalet Terlik: Ürün Eva Maddesinden Üretilmiş olmalıdır. Ürünler Uluslararası 

standart belgelerine sahip marka olmalıdır. Ürün Antibakteriyel olmalıdır. Sağlığa 

herhangi bir zararı bulunmamalıdır. Ürün makine ya da el de yıkanabilir olmalıdır. 

Ürünler CE belgeli olmalıdır. Renkler bayan erkek için idare tarafından 

belirlenecektir.

7. Teslim ve Muayene Kabul

7.1 Numuneler esnetilmeden serbest halde gözle, duyusal olarak ve uygun bir ölçü aleti 

ile ölçülür Teknik şartnamede istenen değerleri karşılayıp karşılamadığına bakılır. 

Görülebilecek hataların kabul edilebilir olup olmadığına komisyon karar verecektir.

SIRA

NO
MAUN CİNSİ VE KISA AÇIKLAMASI MİKTARI BİRİMİ

1 Erkek Pantolon (sekreterler için) 39 Adet

2 Bayan Pantolon (sekreterler için) 81 Adet

3 Erkek Gömlek (sekreterler için) 39 Adet

4 Bayan Gömlek (sekreterler için) 81 Adet

5 Erkek Kravat (sekreterler için) 39 Adet

6 Bayan Fular (sekreterler için) 81 Adet

7 Erkek Tişört (temizlik personeli için) 159 Adet

8 Bayan Tişört (temizlik personeli için) 46 Adet

9 Erkek Pantolon (temizlik personeli için) 159 Adet

10 Bayan Pantolon (temizlik personeli için) 46 Adet

11 Sandalet Terlik 205 Çift

7.2 Muayene sonucu uygun bulunmadığı için kabul edilmeyen giyim eşyaları için 

yüklenici firma birebir değişim yapacaktır.

7.3 Her bir gurup giyim eşyasında görülebilecek hatalar ürünlerin ekseriyeti miktarların 

üstünde ise kabul işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

7.4 4734 sayılı Kanunun Mal alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair 

Yönetmelik esasları çerçevesinde muayene ve kabulü yapılacaktır.



7.5 İstekliler taahhüt ettikleri giyecek malzemesinin birer adet numunesini Fiat Teklifleri 

ile birlikte Satın Alma birimine teslim etmek zorundadır.

7.6 Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi isteklilere ait numuneler iade 

edilmeyecektir.

7.7 İşin süresi sözleşme imzalandıktan ve onay verilmesinden itibaren 45 gündür.
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