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T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA YAPILACAK OLAN TASARIM BECERİ ATÖLYESİ 

AÇIK HAVA SPORLARINA  

AİT DONATIM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

  

1. İŞİN ADI:  

Temel Eğitim Yapılarında kurulacak olan Tasarım Beceri Atölyesi Açık Hava Sporları için gerekli 

donatım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır.  

 

2. İŞİN KAPSAMI:  

Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce oluşturulan Tasarım 

Beceri Atölyesi Açık Hava Sporları” ait donatım malzemelerinin teknik özellikleri, standart ve 

kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve 

bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsar.  

 

3. TANIMLAR: 

Bu şartnamede geçen;  

Kurum : T.C. Milli Eğitim Bakanlığını, 

İdare : İl Milli Eğitim Müdürlüğünü, 

İstekli : İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği, 

Yüklenici  : Bu şartname hükümlerine göre okul donatım malzemesi tedariğini yüklenen   

                                        tüzel veya gerçek tüzel kişiyi, 

Malzeme : Kurulacak atölyeye alınacakları ifade eder. 

 

4. MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI: 

 

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 6. Maddede tanımlandığı üzere 

paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir. 

 

4.1. TASARIM BECERİ ATÖLYESİ AÇIK HAVA SPORLARI  DONATIM / MALZEME 

MAHAL LİSTESİ: 

 

Tasarım Beceri Atölyesi Açık Hava Sporları bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye 

için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur. 
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SIRA 

NO 
ATÖLYE ADI 

MALZEME 

TÜRÜ 

MALZEME 

ADI 
MİKTAR BİRİM AÇIKLAMA OKUL TÜRÜ 

1 AÇIK HAVA 

SPORLARI 

DONATIM 

MALZEMESİ 
Antrenman 

kapağı 50 Ad. 

Farklı renklerde, esnek plastikten 

üretilmiş ve üst üste toplanabilir 

özellikte olacaktır. 

İLKOKUL/ORTAOKUL 

2 AÇIK HAVA 

SPORLARI 

DONATIM 

MALZEMESİ 
Antrenman 

hunisi 50 Ad. 

En az 20 cm yüksekliğinde, farklı 

renklerde, esnek plastikten üretilmiş 

olacaktır. 

İLKOKUL/ORTAOKUL 

3 AÇIK HAVA 

SPORLARI 

DONATIM 

MALZEMESİ 
Antrenman 

çubuğu (dikme) 

12 Ad. 

*En az 150 cm boyunda PVC plastikten 

üretilmiş ve uçları kapalı olacaktır. 

*Çubukların sayısının iki katı fazlalıkta, 

en az 30 cm yüksekliğinde farklı 

renklerde esnek plasrikten yapılmış ve 

çubukların dikine ve farklı 

yüksekliklerde takıla bileceği delikli 

hunileri olacaktır. 

İLKOKUL/ORTAOKUL 

4 AÇIK HAVA 

SPORLARI 

DONATIM 

MALZEMESİ 
Tenis topu 

10 Ad. 
Standart ölçülerde olacaktır. İLKOKUL/ORTAOKUL 

5 AÇIK HAVA 

SPORLARI 

DONATIM 

MALZEMESİ 
Antrenman 

çemberi 
50 Ad. 

En az 40  cm çapında, farklı renklerde 

üretilmiş olacaktır. 
İLKOKUL/ORTAOKUL 

6 AÇIK HAVA 

SPORLARI 

DONATIM 

MALZEMESİ 
Sağlık topu  

4 Ad. 

ilkokullar için 0,5 kg'lık ortaokullar için 

1 kg ağırlığında kauçuk malzemeden, 

kaymayı engeleyici dış yüzeye sahip 

olacaktır. 

İLKOKUL/ORTAOKUL 

7 AÇIK HAVA 

SPORLARI 

DONATIM 

MALZEMESİ 
Kalın halat 

5 Ad. 
En az 15 mm kalınlığında 10 mt 

uzunluğunda olacaktır. 
İLKOKUL/ORTAOKUL 

 

5. MALZEME STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

- Tüm malzemelerin garanti belgeleri malzemelerle birlikte tutanakla teslim edilecektir. 

- Donatım-malzemeler mahal listesinde yer alan özelliklere göre alınacaktır.  

- Yüklenici firma malzemelerin kurulumundan ve çalışır duruma getirmekten sorumludur. 

- Taşıma ve montaj sırasında zarar gören malzemeler değiştirilecek ve bunun için ek bedel 

ödenmeyecektir. 

- Malzemeler Türk Standartlarına uygun belgeli olacaktır. 

 

6. SEVKE HAZIRLAMA, SEVK, AMBALAJ VE ETİKETLEME:  

Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, 

yerine teslim/montaja kadar geçici bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her 

türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini 

önlemek için kabarcıklı naylon vb. sarılarak, malzemelerin çizilmesi, birbirine sürtmesi ve hasar 

görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre 

koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır. 

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında 

zarar gören malzeme idare tarafından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi 

bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Malzemelerin taşınmasından önce yüklenici idareye bilgi verecektir. Söz konusu bilgilendirme 

yüklenici tarafından nakliye gününden asgari 3 iş günü öncesinde yapılacaktır. İdare malzemelerin 

teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir. Nakliye, teslim adresine ulaştıktan sonra idare 

personeli tarafından ürünlerin incelenebilmesi için gerekli imkânlar yüklenici tarafından 

oluşturulacaktır. 

 

7. GARANTİ VE BAKIM ONARIM 

Teslimatı yapılacak tüm malzemelerin garanti süresi en az 24 (yirmi dört) ay olacaktır. Garanti 

süresince tüm onarım ve yedek parça değişimleri ücretsiz olarak yapılacaktır. 


