Tarih

: 27.02.2019

Sayı

: 05

Konu :Teklif Vermeye Davet

Sayın Yetkili,
TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında
doğrudan yatırım mekanizması ile fonlanan Eğitime Uzanan Yol Projesi kapsamında ihtiyaç
duyulan Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kırşehir, Bayburt, Gümüşhane ve
Erzurum illerindeki 27 Özel Eğitim Sınıfının Özel Eğitim Materyallerinin temini, yüklenmesi,
nakliyesi, indirilmesi ve teslimi ihale yoluyla tedarik edilecektir.
Tohum Otizm Vakfı tarafından bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve satın alınacak
malların temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz. Teknik Şartname Ek 1’de
verilmektedir.
Bu davet mektubunda yer alan tüm kalemler için teklif vermeniz gerekir. Sözleşme bir bütün
olarak değerlendirilecektir.
Teklif bir orijinal dosya olarak sunulacaktır. Teklifle birlikte teknik belgeler ve katalogları, söz
konusu her bir kaleme ilişkin diğer basılı materyal ve temin edilecek mallar için bakım ve
onarım hizmeti sağlayacak firmaların ad ve adres bilgileri de sunulacaktır.
Aşağıda listeli belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif isteme dokümanındaki şartları
sağlayan en düşük teklif sahibi, aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde
sözleşme yapılacaktır. Sözleşme Makamı belgelerini sağlayamayan teklif sahipleri ile
sözleşme imzalamayacaktır.
1.

Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi),

2.

Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

3.

İmza Sirküleri,

4. Vekâleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter
tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri (sözleşme yıl içinde alınmış),
5.

Vergi Levhası (fotokopi),
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6. Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge.
Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazıları teklif
dosyasına eklemelidir.
7. Teklif sahibi benzer nitelikte eğitim materyallerinin temininde en az 3 yıl tecrübeli
olduğunu iş bitirme belgelerini teklif dosyasına eklemelidir.
Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 13.03.2019 Cuma günü saat 11:00’e kadar Teknik
Şartnamede belirtilen koşullarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif
verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve
kuryeden kaynaklanan gecikmelerden Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
sorumlu değildir. Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat
14:00’de açılacaktır.
Mal alımına ilişkin Diğer Şartlar aşağıdaki gibidir:
ÖDEMELER: Ödeme “TL” cinsinden Tedarikçinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.
Sözleşme Makamı tarafından düzenlenecek Banka Avans Teminat Mektubu karşılığı
Sözleşme Bedelinin %30’una karşılık gelen tutar avans olarak Tedarikçiye ödenecektir. Satın
alınacak Malların tamamının teslim edilmesini müteakiben düzenlenecek olan faturaya
istinaden Sözleşme Bedelinin %70’ine karşılık gelen tutar, fatura kesim tarihini izleyen 30
(otuz) iş günü içinde ödenecektir.
GARANTİ Teklif edilen mallar için geçici kabul tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle Üretici
Garantisi verilmelidir.
GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren 60
(altmış) gün olmalıdır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Aylin Sezgin
Vakıf Başkan Yardımcısı

Adres:
Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi Zülfikarlar İş Hanı Kat:3
Şişli / İstanbul
Tel: 0212 244 75 00
Faks: 0212 244 75 04

EKLER:
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1) Teknik Şartname
2) Teklif Formu
3) Teklif Sahibinin Beyanı
4) Sözleşme Formu
5) Mali Kimlik Formu
6) Değerlendirme Tablosu
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EK 1. TEKNİK ŞARTNAME

1.

Genel Tanım

TANAP Doğalgaz A.Ş tarafından desteklenen “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında,
otizmli çocukların nitelikli özel eğitime ulaşmasına ve otizm konusunda farkındalık
yaratılmasına katkı sağlamak amacı ile Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Eskişehir,
Kırşehir, Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum illerinde ki MEB tarafından belirlenmiş 27 özel
eğitim sınıfının donanımları sağlanacaktır. Okul donanımları için, ihale yolu ile temin edilecek
eğitim materyallerinin, her ilde 3 okul olmak üzere 2018-2019 öğretim yılı ilkbahar döneminde
dağıtılması hedeflenmektedir. Alınacak materyaller, sınıfların türüne göre kategorize
edilecektir. Bu sınıflar İlköğretim ve ortaokul orta-ağır düzey özel öğretim sınıfıdır. Tedarikçi;
bahsi geçen malların temininden ve aşağıda belirttilen okullara tam ve kusursuz
gönderiminden sorumludur.

2.

Teknik Şartname

TANAP Doğalgaz A.Ş tarafından desteklenen “Eğitime Uzanan Yol Projesi” Tohum Otizm
Vakfı tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
işbirliğince uygulanmakta olup, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kırşehir,
Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum illerinde bulunan İlkokul ve ortaokul okullarda bulunan 27
özel eğitim sınıfının, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim materyalleri şartnamesine uygun olarak
donatılmasını amaçlamaktadır.
Tedarikçi; ihaleye konu olan malzemelerin zamanında ve eksiksiz şekilde teslim
edilmesinden sorumlu olacaktır.
Yukarıda teknik özellikleri belirtilen eğitim materyallerinin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır.
1. Takım içerisinde yer alan ders araç-gereçleri özel eğitim programlarının içeriğine
uygun olacaktır. İşin yapımında, TSE/CE standartlı malzemeler kullanılıp, işin
tekniğine uygun kaliteli işçilikle yapılacaktır.
2. Ders araçlarının yapımında insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan malzemeler
kullanılacaktır.
3. Takım içerisinde yer alan her bir materyal/kitap kendi orijinal ambalajında olmak
üzere takımın tamamı oluklu mukavva kutular içine konulacaktır.
4. Paketler içerisinde yer alacak materyal/kitapların listesi ambalaj üzerine
yapıştırılacaktır.
5. Bu paketler karayolu nakil vasıtaları ile taşınmaya uygun olarak ambalajlanacaktır.
Paketler üzerine “TANAP Eğitime Uzanan Yol Projesi –Tohum Otizm Vakfı Otizmi
Olan Öğrenciler İçin Materyaller ” yazılacaktır.
6. Takımda yer alan her bir materyal kırılmaya, çizilmeye ve birbirine zarar vermeye
karşı önlem alınmış olarak ambalajlanacaktır.
7. Takımda yer alan malzemelerin sıralı olarak miktarlarını gösterir liste ambalaj
içerisine konulacaktır.
Okul Listeleri, okullara alımı yapılacak malzeme listesi ve şartnameleri aşağıdaki gibidir:
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MALZEME ALINACAK OKULLARIN LİSTESİ
İLKOKUL ve ORTAOKUL ORTA-AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ/OTİZMİ
OLAN ÖĞRENCİ MATERYALLERİ GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıra
No

Malzemenin
Adı

Malzemenin Özelliği

Miktarı

Birim

27

Takım

HAYVANLAR: TSE/CE standartlarına uygun,
yumuşak,
sağlam
ve
dayanıklı
plastikten
öğrencilerin
kavrayabilecekleri
boyutlarda
gerçeğine benzer hayvan figürlü oyuncaklar
olacaktır.
Bunlar; kedi, köpek, kuş, tavuk, horoz, civ civ,
eşek, at, inek, fare, aslan, kaplan, deve, fil, zürafa,
maymun, ördek, keçi, kuzu, balık vb. olacak şekilde
20 adet hayvan olacaktır.
1

ÜÇ BOYUTLU
MEYVELER/
SEBZELER/
HAYVANLAR

Hayvanlar sağlam ve dayanıklı şeffaf plastik kutu
içinde olacaktır.
MEYVELER/SEBZELER: TSE/CE standartlarına
uygun yumuşak plastik malzemeden yapılmış;
gerçeğine yakın boyutlarda ve gerçek renklerinde,
dokusunda, şeklinde 20 adet olacaktır.
Bunlar; elma, armut, mandalina, muz, portakal,
üzüm, karpuz, kavun, çilek, kiraz, nar, mısır,
patlıcan, domates, biber, salatalık, havuç, dolmalık
biber, soğan, patates, limon vb. olacaktır.
Meyveler ve sebzeler sağlam ve dayanıklı şeffaf
plastik kutu içinde olacaktır.

2

5N1K
ÖĞRETİM
SETİ

Kitap/Kitaplar Ne? Nerede? Nasıl? Neden? Ne
zaman? Kim? Hangisi yanlış? Hangisi doğru?
Soruları
ile
öğrencilerin
problem
çözme,
muhakeme etme, mantık kurma becerilerini
destekleyecek nitelikte hikâye öykü resimler içeren
Kitap/Kitaplar’dan
oluşacaktır.
Kitap/Kitaplar
içeriğinde resimler ile anlatım yapılacak ve
öğretmen yönergeleri bulunacaktır.
Kitap/Kitaplar:

27

Boyutu en az A4 boyutunda olacaktır.

Adet/
Set

Kapak 240 g/m² Bristol karton üzeri renkli baskı ve
selefon kaplı olacaktır.
İç sayfalar 90 g/m², 1. Hamur kâğıt olacaktır.
Kitap iç sayfaları renkli baskı tekniği ile basılacaktır.
Tel dikişi ile ciltlenmiş olacaktır.

3

ABAKÜS

En az 50 cm eninde ve 100 cm yüksekliğinde,
devrilmeyecek şekilde ahşap katlanabilir ayaklı
olacaktır.

27

Adet

Çerçeve en az 30x15 mm kalınlığında; masif ahşap
malzemeden üretilmiş ve verniklenmiş olacaktır.
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Boncukların çapı en az 30 mm plastik veya ahşap
malzemeden olacaktır.
Abaküs; metal miller üzerine dizilmiş, 10’ar
boncuktan 10 sıra olacaktır. Boncukların her sırası
farklı renkte olacaktır.
Keskin kenar ve köşe olmayacaktır.
Boncuklar plastik malzemelerden olacak ise yolluk
ve çapak olmayacaktır. Ahşaptan olacak ise lif
çıkıntısı ve kıymık olmayacaktır.
60x240 cm ölçülerinde, 1,8 cm kalınlığında mdflam
kaide üzerine yerleştirilmiş olacaktır.
Kenar, orta kayıt ve ara bölümler kayın masiften
yapılacaktır.
Masif ölçüleri en az 20x50 mm ölçülerde olacaktır.
4

ADIM AYARI
TAHTASI

Kenar ve orta kayıtlar tutkal ve vidalama yöntemi
ile birleştirilecektir.

27

Adet

27

Adet

108

Adet

Adımların ayarlanabilmesi için 10’ar cm aralıklar ile
kanallar açılacaktır.
En az 14 adet adım ayarı için hareketli parça
bulunacaktır.
Mdf’nin cumbaları 2 mm pvc bant ile kaplanacaktır.
Tüm masif yüzeyler verniklenecektir.
En az 25x25x1.8 cm ölçülerinde mdf kaide
üzerinde Dikdörtgen-Kare-Daire-Üçgen şeklinde
yuvalar olacaktır.

5

AHŞAP
GEOMETRİK
ŞEKİL
SIRALAMA

Her bir prizma kaide üzerindeki yuvalara uygun
ölçüde, sökülüp takılabilen, dört farklı boyutta
olacaktır (16 parça).
Her bir şekil sert ahşap malzemeden üretilmiş
olacaktır ve su bazlı insan sağlığına zararlı
olmayan mat vernik ile verniklenecektir.
Kaidenin kenarları ovalleştirilip verniklenecektir.
Prizmaların kenarlarında keskin köşe ve lif
bulunmayacaktır.

6

BECERİ
KÜPÜ/
BECERİ
ÖNLÜĞÜ

Beceri Küpü: En az 30 x 30 x 30 cm ölçülerinde
içerisi yüksek yoğunluklu tek parça süngerle veya
yapışma yapmayan uygun elyaf ile doldurulmuş bir
yastık (küp) üzerinde her yüzeyinde aşağıda liste
halinde verilen bir araç olmak üzere düzenlenmiş
olacaktır.
Fermuar açma kapama,
Kemer bağlama,
Düğme ilikleme ve çözme,
Bağcık bağlama,
Çanta ve ayakkabı klipslerini açma kapatma
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Çırt açma kapatma
Çıt çıt söküp takma gibi öz bakım becerilerini
destekleyen eğitici araçlar olacaktır.
Beceri Önlüğü: Öğrenci yaş grubuna uygun
ölçülerde, kolsuz boyundan geçme, yandan bağlı
ve ayarlı (can yeleği biçiminde), esnemeyen
dayanıklı kumaştan, tek renk ve desensiz
üretilecektir. Önlüğün ön ve arka yüzünde aşağıda
liste halinde verilen araçlar olmak üzere
düzenlenmiş olacaktır.
Fermuar açma kapama,
Kemer bağlama,
Düğme ilikleme ve çözme,
Bağcık bağlama,
Çanta ve ayakkabı klipslerini açma kapatma
Çırt açma kapatma
Çıt çıt söküp takma gibi öz bakım becerilerini
destekleyen eğitici araçlar olacaktır.
Boncuklar:
Sert plastik ya da ahşap malzemeden, en az
20 mm çapında üretilmiş olacaktır.
Delik çapı en az 6 mm olacaktır.
Dört farklı şekilde (küp, üçgen prizma, küre,
altıgen prizma) 40’ar adet olacaktır.
Her bir şekil 4 farklı renge (kırmızı, mavi, sarı,
yeşil) eşit sayıda boyanacaktır.
Boncuklarda çapak, yolluk, lif vb. bulunmayacaktır.
İpler:

7

BONCUK
DİZME SETİ

En az 70 cm uzunluğunda, uçları sökülmeye
karşı sağlamlaştırılmış, boncuk deliğinden
geçmeye uygun kalınlıkta olacaktır.

27

Set

Farklı renklerde 5 adet olacaktır.
Ahşap çubuklar:
En az 16 cm uzunluğunda, 5 mm çapında, 5
adet olacaktır.
Çubukları dik tutmak için ahşap kaide olacaktır.
Malzemelerde çapak ve lif bulunmayacaktır.
Örüntü kartları:
240 g/m² Bristol karton üzeri selefon kaplanmış
olacaktır.
Her kartta en az 6 boncuktan oluşan farklı
örüntü resimleri olacaktır.
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Kartların üzerindeki resimler, boncuklarla
birebir aynı renkte ve şekilde olacaktır.
Resimler hem çubuğa dizimi hem de ipe dizimi
betimleyecektir.
Farklı örüntülerde en az 70 kart olacaktır.
Boncuk dizme seti; sağlam ve dayanıklı, seti
ifade eden renkli baskılı sıvama tekniği ile
üretilmiş, kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusu olacaktır.
Bowling seti;
Labutlar en az 30 cm yüksekliğinde farklı
renklerden üretilecektir.
8

Labutlar dengede duracak şekilde yapılacaktır.

BOWLİNG
OYUNU

Toplar ve labutlar sağlam ve dayanıklı polimer
malzemeden üretilecektir.

27

Set

27

Takım

27

Set

Sette 6 labut ve 2 top olacaktır.
Labutları ve topları bir arada tutacak taşıma
çantası veya aparatı olacaktır.
Boyalar,TSE ve CE standartlarında, insan
sağlığına ve çevreye zararlı olmayan, sağlık
bakanlığı standartlarına uygun olacaktır.
Boyalar:

9

BOYA
SETİ
(KURU,
PASTEL,
SULU,
PARMAK,
YÜZ)

a)
b)
c)
d)
e)

Pastel boya: Karton kutu içerisinde en az 12
renk – 8 kutu olacaktır.
Kuru boya: Karton kutu içerisinde en az 12
renk – 8 kutu olacaktır.
Sulu boya: Kapaklı plastik kutu içerisinde en
az 12 renk – 8 kutu olacaktır.
Parmak boya: En az 5 renk ve 40 ml – 4 kutu
olacaktır.
e. Yüz boyası: Alerjen olmayan, yıkanabilir,
yüzü kurutmayan, stick şeklinde, en az 5 g, 6
renk - 1 kutu, olacaktır.

Her biri farklı zorluk seviyesinde en az dört (4)
kitaptan oluşacaktır.
Her bir kitap en az seksen (80) sayfadan
oluşacaktır.
Kitapların
içerisinde
boyanarak
tamamlanmış
örnek
resim
sayfası
bulunmayacaktır.
10

BOYAMA
KİTAPLARI

Resimler net, anlaşılır, çizgiler zorluk seviyesine
uygun olacaktır.
Kitaplar:
Boyutu en az A4 boyutunda olacaktır.
Kapak 240 g/m² bristol karton üzeri renkli baskı ve
selefon kaplı olacaktır.
İç sayfalar en az 90 g/m², 1. Hamur kağıt olacaktır.
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Kitap iç sayfaları tek renk basılacaktır.
Spiral veya tel dikişi ile ciltlenmiş olacaktır.
Küp/kova biçiminde, gövdesi tek parça ve kapaklı
olacaktır.
Kapağın üzerinde sadece kendi
geçebileceği yuvalar yer alacaktır.

şekillerinin

Kapağın üzerindeki yuvalar en az 4 şekilden (kare,
üçgen, daire, yıldız vb) oluşacaktır.
11

BULTAK KOVA

Her bir şekilden en az 4 adet ve her bir şekil 4 farklı
renkte olacaktır.

27

Takım

54

Takım

27

Adet

27

Adet

27

Takım

Küp/kova yüksekliği en az 15 cm olacaktır.
Küp/kova ve şekiller sağlam ve dayanıklı plastikten
yapılacaktır.
Çapak, yolluk çıkıntısı ve keskin köşe olmayacaktır.
Her bir parça aynı ölçülerde ve en az 13x23x70
mm ebatlarında masif ahşaptan üretilecektir.
Parçaların en boy ve yükseklik ölçüleri orantılı
olacaktır.
Yüzeyler boyanmayacaktır. (doğal kalacaktır)
12

DENGE
OYUNLARI

Köşeleri ve yüzeyleri zımparalanmış olacak ve
üzerinde kıymık-lif bulunmayacaktır.
Parçaların toplam sayısı en az 51 adet olacaktır.
Parçalar sağlam ve dayanıklı, oyunu ifade eden
renkli baskılı sıvama tekniği ile üretilmiş kartondan
veya şeffaf plastikten yapılmış muhafaza kutusu
olacaktır.
Tabla en az 40x50 cm ebatlarında 1.8 cm mdf
lamdan üretilecektir.

13

DENGE
TAHTASI

Cumbaları 2 mm kalınlığında pvc bant ile
bantlanacaktır. Ayak kısmı yaklaşık 10 cm
yüksekliğinde oval, yaylanmayı sağlayacak biçimde
üretilecektir.
Ayaklar kayın malzemeden üretilecek ve ayaklar
arasında kayıt bulunacaktır.
Sağlam ve rijit bir yapıya sahip olacaktır.
En az 30x50 cm ölçülerinde olacaktır.

14

DİL
TERAPİ
AYNASI

Plastik malzemeden sıvama tekniği ile ayna özelliği
kazandırılmış olacaktır.
Bir tarafında yaklaşık 18 cm çapında daire
biçiminde boşluk bulunacaktır.
Kenarları radüslenmiş olacak ve keskin köşe
bulunmayacaktır.

15

DOKUN
HİSSET

Kartlar;
a) 10x15 cm ebadında, renkli baskı tekniği ile
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KARTLARI

üretilecektir.
b) En az dört (4) farklı temadan oluşacaktır
(Hayvanlar, Meyveler, Taşıtlar, vb).
c) Her bir tema sağlam ve dayanıklı, seti ifade
eden renkli baskılı sıvama tekniği ile üretilmiş
karton muhafaza kutusu olacaktır.
d) Her tema için bir kutuda en az on (10) farklı
kart olacaktır.
e) Doku, kart üzerindeki resimlerin belli bir
bölümüne baskılanacaktır.
Kartlar en az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan
renkli baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği
ile üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır.
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Tema kutuları sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı
sıvama tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf
plastikten yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
Ayak Diskleri: En az 20 cm çapında daire
biçiminde, yumuşak plastikten (elestrondan)
yapılacaktır.

16

DOKUNSAL
DİSKLER

El Diskleri: En az 10 cm çapında daire biçiminde,
yumuşak plastikten (elestrondan) yapılacaktır.
El ve ayak disklerinin yüzeyleri 10 (on) farklı
kabartma desende ve farklı renkte olacaktır.

27

Takım

27

Set

Görmeyi engelleyecek şekilde cırtlı ve lastikli göz
bandı olacaktır.
Tüm parçalar plastik kutu içerisine konacaktır.
Kartlar;
Domino 4 farklı setten oluşacaktır.
Her sette farklı tema (hayvanlar, meyveler,
taşıtlar, v.b.) olacaktır.
Her temada 28 kart bulunacaktır.
Her farklı tema grubu, farklı poşetlerde bir
kutunun içerisinde olacaktır.
17

DOMİNO

Kartlar en az 5x10 cm ebatlarında olacaktır.
Kartlar:
En az 1 mm kalınlığında bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
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dayanıklı olacaktır.
Domino: Sağlam ve dayanıklı, seti ifade eden renkli
baskılı sıvama tekniği ile üretilmiş kartondan veya
şeffaf plastikten yapılmış muhafaza kutusu
olacaktır.
Kartlar;
a) 10x20 cm ölçülerinde olacaktır.
b) Kartların ön yüzeyine 10x10 cm aynı iki
resim yer alacak ve resimler arasında
farklılıklar olacaktır.
c) İlk on kartta 3, sonraki on kartta 4 ve son on
kartta 5 farklılık olacaktır.
d) Toplam, en az 30 farklı karttan oluşacaktır.

18

EKSİK OLANI
BULMA
KARTLARI

Kartlar:
En az 1 mm kalınlığında bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.

27

Takım

27

Set

Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır.
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Kartların sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş karton muhafaza kutusu
olacaktır
Kuklalar;
Malzemesi güvenli, çocuk kullanımına
dayanıklı ve temizlenebilir olacaktır.

uygun

El ve parmak kuklaları şeklinde iki türde olacaktır.
Aşağıdaki özelliklere uygun farklı figürlerden en az
10 adet el kuklası (5’i insan 5’i hayvan figürü
olmak üzere) ve en az 10 adet parmak kuklası (5’i
insan 5’i hayvan figürü olmak üzere) olacaktır.
Bunlar:
19

EL/PARMAK
KUKLA SETİ
VE SAHNESİ

•

Toplumsal rollere ilişkin (meslekler).

•

Farklı kültürler (ten rengi, göz yapısı gibi).

•

Farklılıkları ve özel gereksinimleri yansıtan
insan figürleri (gözlüklü, zayıf, şişman,
cinsiyet, tekerlekli sandalye gibi).

•

İnsan gelişim dönemleri (bebek, çocuk, genç,
yetişkin, yaşlı).

•

Çeşitli hayvan figürleri.

Kukla Sahnesi:
Masa üstünde kullanılacak ve açıldığında
düşmeyecek,
dengede
durabilir
şekilde
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tasarlanacaktır.
En az 60x60 cm ölçülerinde, ahşap malzemeden
üretilecektir.
Dayanıklı ve sağlıklı kumaştan perdesi olacaktır.
Eşleştirme - bellek kartları:
En az 5x5 cm ebadında (hayvanlar, meyveler,
şekiller, taşıtlar, rakam, tane, renk, ev eşyaları) 30
farklı desende toplam 60 adet karttan oluşacaktır.
Resimler gerçek resimden olacak, kartlar üzerinde
nesne resim haricinde herhangi bir figür
olmayacaktır.

20

EŞLEME
KARTLARI
(Rakam, Tane,
Renk, Nesne
vb.)

Sadece belirtilen nesne, beyaz (nesne rengi
değiştiğinde
kontrast
oluşturulacak
şekilde
renklendirilecektir) fon üzerine basılacaktır.

Kartlar:

27

Takım

54

Set

27

Takım

En az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Kartlar sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
TSE ve CE standartlarına uygun dayanıklı plastik
malzemeden olacaktır.

21

EVCİLİK SETİ

Sette en az 2’şer adet tabak, kaşık, çatal, bıçak,
tencere, tava, bardak, altlık, çay kaşığı, tepsi
olacaktır.
Set içerisindeki parçalar toplamda en az 20 adet
olacaktır.
Kartlar;
Gündelik
hayatta
eylemlerden oluşacaktır.

22

EYLEM
KARTLARI

yapılan/gerçekleştirilen

Her yaş grubundan kadın-erkek-çocuk eylem
fotoğraflarından oluşturulacaktır. Örneğin; taşımak,
dans etmek, yemek yemek, zıplamak, uyumak,
gülmek vb. Fotoğraflar eylemi gerçekleştirirken
çekilmiş olacaktır.
Eylem dışında farklı görsel uyaranlar fotoğrafta
bulunmayacaktır.
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En az 50 farklı eylem fotoğrafı olacaktır.
Kartlar en az 10x15 cm boyutunda olacaktır.

Kartlar:
En az 1 mm kalınlığında bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Kartlar sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
Toplar;
TSE ve CE standartlarına uygun dayanıklı plastik
malzemeden olacaktır.
23

FARKLI
BOYUTLARDA
TOPLAR

5, 10, 15, 20 cm çapında olacaktır.
Yumuşak plastikten üretilecektir.

27

Takım

27

Takım

27

Takım

Şişirilebilecek yapıda olacaktır.
Her bir boyuttan 2’şer tane olacaktır.
Topların yanında şişirme pompası olacaktır.

24

FARKLI
BÜYÜKLÜKLE
RDE
SEPET/KOVA

TSE ve CE standartlarına uygun dayanıklı plastik
malzemeden olacaktır.
En az 8 lt hacminde üç farklı boyutta, delikli yapıda
olacaktır.
TSE ve CE standartlarına uygun dayanıklı plastik
malzemeden olacaktır.
Plastik malzemeden ve canlı renklerden yapılmış
olacaktır. Açık yüzey bulunmayacaktır.
Takım 11 parçadan oluşacaktır.
Takım içeriği:

25

GEOMETRİK
CİSİMLER

1’er adet
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Küre (büyük çemberin çapı 50 mm),
Küçük koni (taban çapı 30mm, yüksekliği
yaklaşık 50 mm).
Büyük koni (taban çapı 50 mm, yüksekliği
yaklaşık50 mm).
Büyük silindir (taban çapı 50 mm, yükseklik
50mm).
Küçük silindir (taban çapı 30 mm, yükseklik
50 mm).
Eşkenar üçgen prizma (Taban kenar
uzunlukları 50 mm, yüksekliği 50 mm),
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g)
h)
i)
j)
k)

Kare piramit (taban kenar uzunluğu 50mm,
yüksekliği 50 mm),
Eşkenar üçgen piramit (taban kenar
uzunluğu 50 mm; yüksekliği 50 mm),
Küp (kenar uzunluğu 50 mm),
Kare prizma (50x50x25 mm),
Dikdörtgenler prizması (40x30x50 mm)

Geometrik cisimlerin hiçbir yüzü birbirinden
ayrılmayacak şekilde bir bütün halinde olacaktır.
Yapıştırılan
yüz
geometrik
cismin orijinal
görünümünü bozmayacak şekilde olacaktır.
Geometrik cisimlerde çapak, yolluk tutkal artığı,
çıkıntı vb. bulunmayacaktır.
Geometrik cisimler sağlam ve dayanıklı, renkli
baskılı sıvama tekniği ile üretilmiş kartondan veya
şeffaf plastikten yapılmış muhafaza kutusunda
olacaktır.
Kitaplar;
Resimler oldukça büyük, canlı, gerçeğe yakın
olacaktır. Figürler anlaşılır ve net; metinler kısa
olacaktır.
Kitaplar 3 kategoriden oluşacaktır.
Bunlar: Çocuk masalları, özbakım becerileri, sosyal
beceriler ile ilgili öğeleri (selamlaşma, vedalaşma,
teşekkür etme, özür dileme vb.) içermelidir.
Her bir kategori 10 kitaptan oluşacaktır.
Kitaplar önlü arkalı en az 10 sayfadan oluşacaktır.

26

HİKÂYE
KİTAPLARI
SETİ

Sayfanın bir yüzünde resim, öteki yüzünde yazı
olacaktır.
Kitaplar kapalı piramit biçiminde ve üstten spiralli
olacaktır.

27

Set

27

Takım

Resim kısmı öğrencilerin göreceği şekilde önde
olacak ve resimle ilgili öğretmenin okuyacağı yazılı
kısımlar arkada yer alacak biçimde tasarlanacaktır.
Kitapların boyutu en az 25x26 cm olacaktır.

Kitaplar:
Kapak 240 g/m² Bristol karton üzeri renkli baskı ve
selefon kaplı olacaktır.
İç sayfalar en az 120 g/m², 1. hamur kâğıt olacaktır.
Kitap iç sayfaları renkli baskı tekniği ile basılacaktır.

27

İLİŞKİ KURMA
KARTLARI

İlişki Kurma Kartları:
Kılavuz kartlar sütun şeklinde yerleştirilmiş 4
farklı resimden oluşacaktır.
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Kılavuz kart sayısı en az 5 adet olacaktır.
Kılavuz kartların ölçüsü en az 8x20 cm olacaktır.
Kılavuz kartlar üzerinde ilişki kurma için ipucu
sağlayacak hayvanlar, meyveler, meslekler,
renkler, taşıtlar, ev eşyaları, giysiler vb. resimler
yer alacaktır.
İlişki kartları kılavuz kartlar ile uyumlu en az 5x5
cm olacaktır (hayvanlar, meyveler, meslekler,
renkler, taşıtlar, ev eşyaları, giysiler vb.)
Kılavuz karttaki resimlerin her biri ile ilişkili
olacak şekilde en az 4 ilişki kartı olacaktır. Bu
kartlar 20 farklı türden resim için en az 80 adet
olacaktır.
Mekân ve Nesne İlişkilendirme
Masa üstü kılavuz tabla: 35x50 cm ölçülerinde
metal (üzeri oksitlenmeye karşı korunmuş)
ayaklı levhadan oluşacaktır.
Kılavuz mekân ve nesne resimleri tabla
ölçülerinde en az 12 farklı türde resimler ile en
az 0.5 mm kalınlığında magnet levha üzerine
sıvama tekniği ile yapılmış olacaktır.
Resimler gerçek mekâna ve nesneye uygun
olarak resmedilmeli ve net olmalıdır. Örneğin
boş bir mutfak resmi, boş bir insan yüzü gibi.
İlişki kartları, kılavuz mekâna ve nesneye uygun
ölçülerde ve ilişkide, magnet üzerine sıvama
tekniği ile çevreleri kesilmiş biçimde olacaktır.
Örneğin, boş bir mutfak için buzdolabı, tabak,
ocak vb. Boş insan yüzü için burun, ağız, göz
vb.
Mekân ve nesneye ait yeterli ve tamamlayıcı
sayıda ilişki kartı olacaktır.
Her mekân ve nesneye ait ilişki kartları ayrı ayrı
şeffaf kilitli poşetlere konulmuş olacaktır.
Kartlar:
En az 1 mm kalınlığında bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır.
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Her grup ayrı ayrı sağlam ve dayanıklı, renkli
baskılı sıvama tekniği ile üretilmiş kartondan veya
şeffaf plastikten yapılmış muhafaza kutusunda
olacaktır.
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Tabla en az 20x20 cm ölçülerinde plastik ya da
ahşap malzemeden yapılacaktır.
Tabla üzerinde 4 mm ölçüsünde delikler olacaktır.
Delik aralıkları en fazla 1,5 cm olacaktır.
28

İP GEÇİRME
OYUNLARI

İpi geçirmek için iplerin uçları sağlamlaştırılacaktır.
İpler deliklerden geçecek kalınlıkta olacaktır.

54

Takım

27

Takım

İpler 1 mt uzunluğunda olup en az 3 farklı ana
renkten toplam 6 ip olacaktır.
Sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama tekniği
ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
Kartlar;
HAYVANLAR: Evcil ve vahşi hayvanlar olmak
üzere en az 15 farklı karttan oluşacaktır.
MEYVELER:
Günlük
yaşamda
tüketilen
meyveler olmak üzere en az 15 farklı karttan
oluşacaktır.
SEBZELER: Günlük yaşamda tüketilen sebzeler
olmak üzere en az 15 farklı karttan oluşacaktır.
DUYGULAR: Cinsiyete göre Kadın ve Erkek
ayrı ayrı olmak üzere toplamda en az 15 farklı
karttan oluşacaktır.
GİYSİLER: Cinsiyetler dikkate alınarak günlük
hayatta kullanılan giysiler olmak üzere en az 15
farklı karttan oluşacaktır.

29

KAVRAM
KARTLARI
(Renk,
Şekil,
Sayı, Duygu,
Giysiler,
Taşıtlar,
Meyveler,
Sebzeler vb.)

TAŞITLAR: Günlük hayatta kullanılan taşıtlar
olmak üzere en az 15 farklı karttan oluşacaktır.
EV EŞYALARI: Evin tüm bölümlerinde kullanılan
eşyalar başta olmak üzere en az 15 farklı
karttan oluşacaktır.
MESLEKLER: En yaygın meslekler olmak üzere
en az 15 farklı karttan oluşacaktır.
OKUL ARAÇ ve GEREÇLERİ: Okul ve sınıfta
kullanılan en az 15 farklı karttan oluşacaktır.
KİŞİSEL BAKIM ARAÇLARI: Günlük hayatta
kullanılan kişisel bakım araçları başta olmak
üzere en az 15 farklı karttan oluşacaktır.
VÜCUT ORGANLARI: Sadece vücut bölümleri
ile duyu organlarını gösteren resimlerden oluşan
en az 15 farklı karttan oluşacaktır.
Nesnelerin dışında farklı görsel uyaranlar fotoğrafta
bulunmayacaktır.
Kartlarda bulunan görseller gerçek resim olacaktır.
Kartlar en az 15x15 cm olacaktır.
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Kartlar sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
Kartlar:
En az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır.
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Kartlar:
En az 4 farklı zorluk seviyesinde ve 4’er setten
oluşacaktır.
Set 1 İnsan, hayvan ve çevresel sesleri
kapsayacak şekilde en az 50 karttan oluşacaktır.
Bu sette her görsel için tek kart olacaktır. Her kart
farklı sesi ifade edecektir.
Set 2: Özne, nesne ve eylem resimlerini içeren 3
sözcüklü cümlenin oluşabileceği en az 50 resimli
karttan oluşacaktır.
Set 3: Özne, yer ve eylem resimlerini içeren 3
sözcüklü cümlenin oluşabileceği en az 50 resimli
karttan oluşacaktır.
30

KONUŞMA
KARTLARI

Set 4: Özne, nesne, yer, eylem resimlerini içeren 4
sözcüklü cümlenin oluşabileceği en az 50 resimli
karttan oluşacaktır.

27

Set

27

Adet

Kartlar:
Ebatları en az 9x6 cm olacaktır.
En az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Kartlar sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
TSE ve CE standartlarına uygun dayanıklı plastik
malzemeden olacaktır.
32

KULE OYUNU

Birbiri içine geçebilen ve üstü üste konulabilen en
az 10 kovadan ve 1 tane tutmalı saklama
kovasından oluşacaktır.
10 kova birbirinden farklı büyüklüklerde olacak ve
en küçüğünün üzerinde 1 rakamı ve 1 tane nesne
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resmi yer alacaktır.
Daha sonraki kovalar 2,3,4… biçiminde 10’a kadar
devam edecektir.
Kovalar ters çevrildiklerinde 1’den 10 a kadar kule
olabilecek biçimde üretilecektir.
Çapak, yolluk çıkıntısı ve keskin köşe olmayacaktır.
Gövdesi en az 25x35 cm boyutlarında, 18 mm
kalınlığında mdflamdan olacaktır.
Mdflam’ın kenarları radüslenerek zımparalanacak
ve boyanacaktır.
3 farklı zorluk seviyesinde olacaktır.
32

LABİRENT
OYUNLARI

Üzerine kanallar açılıp içerisine 5 adet farklı renkte
metal bilye konacaktır.
Kanalların
üzeri
kapatılacaktır.

şeffaf

akrilik

levha

27

Takım

27

Takım

27

Adet

ile

Metal bilyeleri kanallar içerinde hareket ettirecek
güçte ucu mıknatıslı bir plastik çubuk olacaktır.
Çubuğun kaybolmaması
sabitlenecektir.

için

gövdeye

ip

ile

Masif kayın malzemesinden kaidesi olacaktır.
Kaidesinin ölçüleri en az 2x5x45 cm ölçülerinde artı
(+) biçiminde demonte birleştirilmiş olacaktır.
Uçlarında ve ortasında en az 10 cm uzunluğunda
farklı renklerde 5 adet ahşap halka geçirme
çubukları olacaktır.
33

MESAFE
TAHMİN
OYUNU

Her renkten 2şer tane (toplam 10 adet) halka
olacaktır.
Halkaların iç çapı en az 10 cm olacaktır.
Halklarda çapak, yolluk çıkıntısı vb olmayacaktır.
Halkalar, çubuklarla aynı renkte TSE ve CE
standartlarına uygun dayanıklı plastik malzemeden
üretilecektir.
Havuz yüksekliği en az 12 cm ve genişliği en az 25
cm ölçülerinde demonte 4 adet yan duvardan
oluşacaktır.

34

MIKNATISLI
OLTA OYUNU

Duvar 8 mm
yapılacaktır.

kontrplak

veya

mdflamdan

Duvarın dış yüzeylerine deniz canlıları ve/veya
mavi su baskısı yapılacaktır.
Olta, öğrencilerin tutup kavrayabilecekleri biçimde
ahşap ya da plastik saplı, 30 cm uzunluğunda ipi
ve ipin ucunda mıknatıs olacaktır.
Olta ile tutulacak nesne ve canlılar 10 adet suda
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yaşayan canlı ve 3 adet olumsuz örnek (çizme vb.).
olacaktır.
Figürlerin üzerine mıknatısın
metal pim-parça yer alacaktır.

yakalayabileceği

Parçalar sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
Set aşağıdaki müzik aletlerinden oluşacaktır.
Bunlar:
Davul:
Gövdesi
dayanıklı
malzemeden
yapılacaktır. Çapı 16-25 cm ölçülerinde
olacaktır. 2 adet tokmağı ve ayarlanabilir boyun
askısı bulunacaktır.
Zil: Kolay kullanılabilir, deri veya kumaş üzerine
kopmayacak şekilde sabitlenmiş, çocukların el
ve ayak bileklerine uygun ayarlanabilir özellikte
olacaktır. Ziller metal olacaktır. Her birinden
2’şer adet olacaktır.
Çelik Üçgen ve Çubuğu: Üçgenin çapı 7 mm,
çubuğun çapı 5 mm metalden imal edilecek ve
plastikten tutma yeri olacaktır.
35

MÜZİK
ALETLERİ
SETİ

Ksilefon/Metalefon: Sekiz adet sac levhadan
tuşları olacaktır. Tuşlar elektrostatik toz boya ile
boyalı olmalı ve üzerlerine nota ve şekilleri
belirtilmelidir. Bu parçalar plastik gövde ve
kaidesi içine yerleştirilmiş olacaktır. İki adet
plastik tokmağı olacaktır.

27

Set

27

Set

Ritim Çubuğu: 2 cm çapında ve 20 cm
uzunluğunda kayın keresteden yapılacaktır.1 çift
olacaktır.
Marakas: En az 5x5x20 cm ölçülerinde ahşap
olacaktır.
Zilli Tef: Çeşitli özelliklerde 15-23 cm çapında ve
5-8 cm yüksekliğinde metal zilli, kolay tutulabilir
özellikte olacaktır. Tef çemberi dayanıklı
malzemeden üretilmiş olacaktır.
Melodika: En az 12 tuşlu, üflemeli plastik
malzemeden yapılmış olacaktır.
3 setten oluşacaktır.
Bunlar;

36

OKUMAYAZMA
BECERİSİ
ÖĞRETİMİ
SETİ

1-Ses temelli cümle yöntemi seti (el yazısı):
Okuma ve yazma hazırlık, matematik hazırlık
becerilerini, okuma yazma öğretimi, matematik
öğretimi, ev ödevleri, genellemeyi sağlayacak hızlı
okuma kitapçıkları olmak üzere en az 20 kitaptan
oluşacaktır.
2- Ses temelli cümle yöntemi seti (dik temel yazı):
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Okuma ve yazma hazırlık, matematik hazırlık
becerilerini, okuma yazma öğretimi, matematik
öğretimi, ev ödevleri, genellemeyi sağlayacak hızlı
okuma kitapçıkları olmak üzere en az 20 kitaptan
oluşacaktır.
3- Cümle temelli öğretim seti
Tümden gelim yöntemine uygun olarak hazırlanmış
en az 15 kitaptan oluşacaktır. Bu setteki alıştırma
kitapları en az 14x20 cm boyutunda olacaktır.
Kitaplar;
Boyutu en az 20x29 cm boyutunda olacaktır.
Kapak 240 g/m² Bristol karton üzeri renkli baskı ve
selefon kaplı olacaktır.
İç sayfalar 90 g/m², 1. Hamur kâğıt olacaktır.
Kitap iç sayfaları renkli baskı tekniği ile basılacaktır.
Tel dikişi ile ciltlenmiş olacaktır.
Oyun hamuru;
TSE ve CE belgesi olmalıdır.
Plastik ambalaj içerisinde 4 farklı renkte, doğal
malzeme ile yapılmış, su bazlı, insan sağlığına
zarar vermeyecek ürünlerden yapılmış olacaktır.
Her bir renk en az 100g olacaktır.
37

OYUN
HAMURU VE
APARATLARI

Aparatları:

27

Set

27

Takım

27

Adet

Ahşap veya plastik;
2 adet düz merdane,
4 adet farklı desenli-şekilli merdane,
2 adet rulet kesici,
2 adet rulet tırtıklı kesici,
2 adet spatula veya bıçak olacaktır.
En az 25 cm boyutunda, her biri farklı özelliklerde,
çeşitli figürlerde bebekler ve dolgu oyuncaklar
olacaktır.
Bunlar:
Toplumsal rollere ilişkin meslekler,

38

OYUNCAK
BEBEKLER

Farklılıkları ve özel gereksinimleri yansıtan insan
figürleri (gözlüklü, zayıf, şişman, cinsiyet,
tekerlekli sandalye gibi),
İnsan gelişim dönemleri (bebeklik, çocukluk,
gençlik, yetişkinlik, yaşlılık).
Her bir gruptan en az 1’er adet olacaktır.
TSE ve CE standartlarına uygun olacaktır.

39

OYUNCAK
MUTFAK

Ahşap malzemeden üretilmiş olacaktır.
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KÖŞESİ

Tezgâh tabla yüksekliği en az 75 cm olacaktır.
Tablanın ölçüleri en az 70x30 cm olacaktır.
Tezgâhın üzerinde raf olacaktır.
Tezgâh altı dolap kapaklı ve fırın görünümünde
olacaktır.
Demonte olabilir.
Öğrencilere zarar verebilecek keskin köşe ve kenar
olmayacaktır.
Metalden üretilecek ve duvara monte edilebilecek
özellikte olacaktır.
Çember çapı en az 25 cm olacaktır.

40

OYUNCAK
POTA

Çember üstü pota bulunmayacaktır.
Çembere file takılması için kancalar bulunacak ve
filesi olacaktır.

27

Adet

27

Adet

27

Takım

Elektrostatik toz boya ile boyanmış olacaktır.
Duvar montaj kiti olacaktır.
Ahşap malzemeden yapılacaktır.
Tezgâh Tabla yüksekliği en az 75 cm olacaktır.
Tablanın ölçüleri en az 70x30 cm olacaktır.
Tezgâhın üzerinde alet raf ve alet asma panosu
olacaktır.
Tezgâh altı kapaksız-raflı olacaktır.
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OYUNCAK
TAMİR
KÖŞESİ

Ayrıca içerisinde çekiç, tornavida, pense, açıkağızlı
anahtar örneği, İngiliz anahtarı, sökülüp takılabilir
vida ve somun örnekleri, vida ve somunu takmak
için delikli bağlantı parçaları, testere olacaktır.
Malzemeler plastik ya da ahşap olabilir.
Demonte olabilir.
Köşeleri ve yüzeyleri zımparalanmış olacak ve
üzerinde kıymık-lif bulunmayacaktır.
Öğrencilere zarar verebilecek keskin köşe ve kenar
olmayacaktır.
Taşıtlar plastik veya metal olacaktır.
Sağlam ve
olacaktır.

dayanıklı

malzemeden

üretilmiş

Bu taşıtlar;
42

OYUNCAK
TAŞITLAR

Otomobil, polis aracı ve ambulans en az 15 cm
boyutlarında olacaktır.
Kamyon, itfaiye aracı, otobüs, inşaat araçları, çöp
kamyonu 20 cm boyutlarında olacaktır.
Her birinden 1’er adet olacaktır.
TSE ve CE Standartlarına uygun olacaktır.
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Kaidesi, dikmesi ve kolu ahşap malzemeden imal
edilmiş olacaktır.
Kefesi plastik ya da ahşaptan olacaktır.
43

OYUNCAK
TERAZİ
VE
AĞIRLIK SETİ

3 farklı ağırlıkta, 6 adet ağırlık olacaktır.

27

Set

27

Set

27

Takım

27

Takım

Köşeleri ve yüzeyleri zımparalanmış olacak ve
üzerinde kıymık-lif bulunmayacaktır.
İnsan sağlığına zararlı olmayan su bazlı renksiz
vernik ile verniklenecektir.
En az 50 karttan oluşacaktır.
Kartlar en az 6x15 cm ölçülerinde olacaktır.
Basitten zora doğru olacak biçimde tasarlanmış
olacaktır.(2 nesneli örüntüden, 6 nesneli örüntüye
ulaşılabilecek biçimde)
Her birinden 10’ar kart olacaktır.
Resimler net ve anlaşılır olacaktır.

44

ÖRÜNTÜ
OLUŞTURMA
KARTLARI

Kartlar:
En az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır.
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Kartlar, sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
Kart ölçüleri en az 8x10 cm ölçülerinde olacaktır.
Bir bütün 2, 3 ve 4’lü parçalara bölünmüş
oluşturacaktır.
Her bir parça için en az 10 farklı desen olacaktır.
Kartlar:

45

PARÇA
BÜTÜN
EŞLEME

En az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır.
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Kartlar, sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.

46

PARÇALARI
TAK
ÇIKAR

TSE ve CE standartlarına uygun dayanıklı plastik
malzemeden olacaktır.
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(BLOK)
OYUNU

Blok grupları
olacaktır.

iki

farklı

büyüklükte

(boyutta)

Her grup birbirine uyumlu tekli, ikili, dörtlü, altılı ve
sekizli bloklardan oluşacaktır.
Bloklar farklı renklerde olacaktır.
Her büyüklükten (boyuttan) en az 100 parça blok
olacaktır.
Bloklarda çapak, yolluk çıkıntısı olmayacaktır.
Bloklar, büyüklüklerine göre 2 ayrı
muhafaza kutusu içerisinde olacaktır.

plastik

Kartlar iki parçadan oluşacaktır.
1. Kartta rakam, 2. Kartta rakam değeri kadar
nesne yer alacaktır.
Sayı kartları 1’den 20’ye kadar olacaktır.
Kart ölçüleri en az 7x7 cm olacaktır.
Kartlar:
47

RAKAM
NESNE
EŞLEME
KARTLARI

En az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.

27

Takım

27

Takım

Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır.
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Kartlar, sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
Farklı
renklerde,
farklı
şekillerde
malzemeden üretilmiş olacaktır.

ahşap

Bu şekiller:
Küp (en az 30x30mm),
Dikdörtgen prizma (en az 15x30x60mm),
Üçgen prizma (en az eşkenar üçgenin kenarı
30mm yükseklik 30mm),
48

RENKLİ
AHŞAP
BLOKLAR

Köprü (en az 30x30x60mm),
Silindir (çapı en az 30 yükseklik 60mm),
Dikey kesitli silindir (çapı en az 40 yüksekliği 30
mm),
Kare prizma (en az 30x30x60mm).
En az 60 bloktan oluşacaktır.
Yüzeyleri zımparalanmış olacak ve keskin köşe
olmayacaktır.
İnsan
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boyanacaktır.
Plastik muhafaza kutusu içerisine konulacaktır.
Bir delikli tabladan ve tablaya uygun, çapları
birbirine eşit plastik çivilerden oluşacaktır.
Tabla kare, dikdörtgen veya daire olabilir.
Tabla şekli;
Daire olursa çapı en az 25 cm,
Kare olursa en az 25x25 cm,
49

RENKLİ
OYUNU

ÇİVİ

Dikdörtgen olursa en az 20x25 cm ölçülerinde
olacaktır.

27

Takım

27

Takım

27

Takım

Çivilerin başları en az 4 farklı boyutta olacaktır.
Çiviler farklı renklerde, her boyuttan 50’şer tane
olacaktır.
Çivilerde çapak ve yolluk çıkıntıları olmayacaktır.
Çivilerin konulabilmesi için kapaklı plastik kutu
olacaktır.
En az 8 farklı (hayvanlar, taşıtlar, meyveler,
sebzeler, giysiler, ev eşyaları, karışık nesneler, vb.)
kartelâdan oluşacaktır.
Her kartelâda 9 resim bulunacaktır.
Kartelâ ölçüleri en az 15x15 cm ölçülerinde
olacaktır.
Kartelâ, tombala kartlarına uygun ölçüde olacaktır.
Kartlar en az 5x5 cm ebatlarında ve kartelâdaki
resimlere uygun şekilde 72 adet olacaktır.
50

RESİMLİ
TOMBALA

Kartlar ve kartelâlar ağzı büzgülü bez torba içinde
olacaktır.

Kartlar ve kartelâ:
En az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır.
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Sıralı Kartlar;

51

SIRALI OLAY
KARTLARI

Olay sıralama
oluşacaktır.

kart

dizisi

3-4-6-9’lu

karttan

3 ve 4’lü olay sıralama kartlarından her biri en az
60 farklı konu içeriğinde olacaktır.
6 ve 9’lu olay sıralama kartlarından her biri en az
40 farklı konu içeriğinde olacaktır.
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Her bir olay sıralama kart dizisi, konular birbirlerine
karışmayacak biçimde ayrı ayrı muhafaza
edilebilecek bir düzeneğe yerleştirilecektir.

Kartlar:
En az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır.
Kartların kat araları açılmayacak şekilde sağlam ve
dayanıklı olacaktır.
Sosyal beceri gelişimini destekleyen sosyal
öykülerin ve onları destekleyici olay sıralama
kartlarının yer aldığı set olacaktır.
Sosyal Öykü Seti
Bir öykü önlü arkalı en az 8 yapraktan oluşacaktır.
Sayfa ölçüsü en az 22x30 cm ölçülerinde olacaktır.
Her bir öykünün sayfaları kaideye tutturulacak ve
resim kısmı öğrencilerin göreceği şekilde önde,
öğretmenin okuyacağı yazılı kısımlar arkada olacak
biçimde tasarlanacaktır.
Kaide açıldığında piramit şeklinde ayakta
durabilecek ve öykü sayfaları üzerine sıra ile
takılıp, açılıp-kapanabilecek biçimde olacaktır.Set
en az 10 farklı sosyal öykü içerecektir.
Sıralı Öykü Yaprakları:

52

SOSYAL
BECERİ
ÖĞRETİMİ
SETİ

Boyutu en az 23x33 cm olacaktır.
En az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan renkli
baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği ile
üretilmiş olacaktır.

27

Set

Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Yaprakların kat araları açılmayacak şekilde sağlam
ve dayanıklı olacaktır.
Öykü Tamamlama Seti
Genelleme ve değerlendirme aşaması için öykü
resimlerini içeren tamamlama kartları ve kartelâsı
olacaktır.
Toplam 6 karttan oluşacak olay dizisinin ilk ve son
resmi kartelâya renkli baskı yapılacak, diğer dördü
boş kalacaktır.
Kartelânın ölçüleri; en az 10x20 cm ölçülerinde
olacaktır.
Kartelâya yerleşecek kartlar kartelâya uyumlu
olacaktır.
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Öykü tamamlama ve öykü seti aynı kutu içerisine
farklı kutulara yerleştirilecektir.
Kartlar: En az 1 mm kalınlığında Bristol kartondan
renkli baskı tekniği ile basılmış veya sıvama tekniği
ile üretilmiş olacaktır.
Ön ve arka yüzeyleri selefon ile kaplanacaktır.
Köşeler radüslü olacaktır .Kartların kat araları
açılmayacak şekilde sağlam ve dayanıklı olacaktır.
Kartlar sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
En az 10x10 cm ölçülerinde 7 parçalı kare tangram
olacaktır.
Plastik veya ahşap malzemeden üretilecektir.
Tangramın plastik veya ahşap muhafaza kutusu
olacaktır.
53

TANGRAM

En az 20 farklı figürü hem bütün hem de parçalı
olarak gösteren bilgi yaprağı olacaktır.

54

Adet

27

Adet

27

Set

Plastik malzemeden üretilecek ise tek renkli olacak,
çapak ve yolluk çıkıntıları olmayacaktır.
Ahşap malzemeden üretilecek ise zımparalanıp,
insan sağlığına zararlı olmayan su bazlı vernik ile
verniklenecektir.
Çapı 90 cm olacaktır.
Sağlam ve dayanıklı kumaştan imal edilecektir.
En az 100 kilo taşıma kapasiteli olacaktır.
54

TRAMBOLİN

Çekme yaylar çelik yapıda, sağlam ve dayanıklı
olacaktır.
Ayakları sökülüp takılabilecek yapıda tasarlanmış
olacaktır.
Tak çıkar yapboz:
Tabla en az 20x30 cm
malzemeden yapılacaktır.

ölçülerinde

ahşap

En az 8 adet söküp takılabilecek figürler olacaktır.
Figürlerin üzerinde el ile kavranabilecek tutacaklar
olacaktır. Tutacaklar parçaya sökülmeyecek bir
şekilde monte edilmiş olacaktır.
55

YAPBOZ

Tak çıkar oyuncak çeşitleri 9 gruptan oluşacaktır.
Bunlar: meslekler, hayvanlar, eşyalar, meyveler,
sebzeler, taşıtlar, giysiler, şekiller, sayılar.

Yapboz:
İç ölçüsü en az 25x25 cm olan, plastik ya da ahşap
tabla (çerçeve) içine yerleştirilmiş olacaktır.
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Yapbozlar 4-6-9-12-16-20-25 parçalı olacaktır.
Yapbozlar her birinden en az birer tane, farklı, basit
komposizyon içeren desende üretilecektir.
Yapboz parçaları ahşap malzemeden üretilecektir.
Yapboz parçaları
olacaktır.

girintili

ve

çıkıntılı

şekilde

Bilgi yaprağı ile birlikte ambalajlanacaktır.
Ahşap yüzeyler
olmayacaktır.

zımparalanacak

ve

kıymık

Bu sette;
Kalemin doğru tutulmasına yönelik kaleme
takılabilen polimer malzemeden üretilmiş 10
adet aparat olacaktır.
Farklı renklerde kalem tutuşunu kolaylaştıran
kalem süngeri olacaktır. En az 50 adet olacaktır.

56

YAZMAYA
HAZIRLIK
BECERİ SETİ

Kalemin kontrollü tutulmasını sağlayan bileğe
takılabilen, kauçuk üzeri pamuk örgülü en az 4
mm kalınlığında lastik ve lastiğin ucuna takılı
avuç içi aparatı olacaktır. 10 adet olacaktır.
Dik temel yazıya ve eğik yazıya hazırlık çizgi
çalışmalarını içeren en az 2 adet alıştırma
kitapları olacaktır.

27

Set

27

Takım

Kitaplar;
Boyutu en az 20x29 cm boyutunda olacaktır.
Kapak 240 g/m² Bristol karton üzeri renkli baskı ve
selefon kaplı olacaktır.
İç sayfalar 90 g/m², 1. Hamur kâğıt olacaktır.
Tel dikişi ile ciltlenmiş olacaktır.
Zıt kavramlar çalışma
kartlarından oluşacaktır.

kitapçığı

ve

çalışma

Çalışma kitapçığı:
Kapağı 250gr/m² Bristol karton ve iç sayfaları 90gr
1.hamur kâğıttan renkli baskı tekniği ile basılmış
olacaktır.
Kapak selefon kaplanacaktır.
57

ZIT KAVRAM
KARTLARI

Kartlar ile aynı zıt kavramların yer aldığı çalışma
sayfaları yer alacaktır.
Çalışma Kartları:
Birbirini tamamlayan 250gr/m² Bristol karton ve
baskılı asetattan oluşacaktır.
Kart ölçüsü en az 13x19 cm ölçülerinde olacaktır.
En az 15 zıt kavramı tanımlayacak şekilde
üretilecektir. Spiralli kitap şeklinde veya piramit
şeklinde olacaktır.
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Kartlar sağlam ve dayanıklı, renkli baskılı sıvama
tekniği ile üretilmiş kartondan veya şeffaf plastikten
yapılmış muhafaza kutusunda olacaktır.
Bu sette;
Farklı desenlerde kesim yapan en az 4 farklı
makas olacaktır. Çocukların yaş ve gelişim
özeliklerine uygun ölçü ve yapıda olacaktır.
Küçük, orta ve büyük boyutlarda olmak üzere
farklı şekillerde en az 3 farklı desenli delgeç
olacaktır.

58

GÖRSEL
SANATLAR
SETİ

Baskı küpleri;
8 farklı kategoride ve en az 8 küpten oluşacaktır.
(meyveler, hayvanlar, geometrik şekiller vb)

27

Set

Bu küplerin en az 4 yüzeyinde faklı kabartma
deseni bulunacaktır.
Üzeri boyanabilir, yıkanabilir olacaktır.
Yumuşak plastik veya sert EVA’ dan üretilmiş
olacaktır.
Setteki malzemeler karton ya da plastik kutunun
içine konacaktır.
İşletim sistemi: En az Android™ 6.0
İşlemci hızı: En az 1.60 GHz
İşlemci türü: 4 çekirdekli
Bağlantı tipi: Wi-fi
59

Android tablet

Dahili depolama: En az 16 GB

108

Adet

108

Adet

54

Adet

27

Adet

10

Adet

Bellek: En az 2 GB
Batarya kapasitesi: 7300 mAh
Artırılabilir hafıza: En az 200 GB

60

Tablet Kılıfı

59. maddede tanımlanan tabletler için dayanıklı
malzemeden, koyu renkli kılıf
Ekran Boyutu: 15,6 inç
Ekran Kartı Hafızası: Paylaşımlı

61

Dizüstü
Bilgisayar

Ekran Kartı Tipi: Dahili Ekran Kartı
Harddisk Kapasitesi: En az 500 GB
Sistem Belleği: En az 4 GB

62

Renkli
Yazıcı

63

Tablet

Laser

Siyah beyaz ve renkli baskı alınabilecektir.
İşletim Sistemi: IOS
Bağlantı tipi: Wi –fi
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Dahili depolama: En az 32 GB

3. Aksesuar ve Ekler: Bütün mteryaller orijinal kutularında ve açılmamış olarak teslim
edilecektir.
4. Kullanım Kılavuzu: Tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve yazıcılar için Türkçe Kullanım
kılavuzları ekipmanlarla birlikte sunulacaktır.
5. Garanti: Tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve yazıcılar için Garanti Belgesi ve Garanti
Sözleşmesi ekipmanlarla birlikte sunulacaktır.
6.Görünürlük: Demirbaş niteliği taşıyan ekipman ve materyallere TANAP-SEIP Görünürlük
Kurallarına uygun olarak etiket yapıştırılacaktır.
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8. Fiyat Cetveli
Fiyat tekilifi hazıranırken kullanılacak olan ve satın alımı yapılacak malzemelerin tanımı ve
miktarlarını gösteren cetvel aşağıda verilmektedir.
Sıra
Malzemenin Adı

Birim

Miktarı

Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(TL)

No

Toplam
Fiyat (KDV
Dahil)
(TL)

1

ÜÇ BOYUTLU MEYVELER/ SEBZELER/
HAYVANLAR

2

5N1K ÖĞRETİM SETİ

3

Takım

27

Adet/Set

27

ABAKÜS

Adet

27

4

ADIM AYARI TAHTASI

Adet

27

5

AHŞAP GEOMETRİK ŞEKİL SIRALAMA

Adet

27

6

BECERİ KÜPÜ/BECERİ ÖNLÜĞÜ

Adet

108

7

BONCUK DİZME SETİ

Set

27

8

BOWLİNG OYUNU

Set

27

9

BOYA SETİ (KURU, PASTEL, SULU,
PARMAK, YÜZ)

Takım

27

10

BOYAMA KİTAPLARI

Set

27

11

BULTAK KOVA

Set

27

12

DENGE OYUNLARI

Takım

54

13

DENGE TAHTASI

Adet

27

14

DİL TERAPİ AYNASI

Adet

27

15

DOKUN HİSSET KARTLARI

Takım

27

16

DOKUNSAL DİSKLER

Takım

27

17

DOMİNO

Set

27

18

EKSİK OLANI BULMA KARTLARI

Takım

27

19

EL/PARMAK KUKLA SETİ VE SAHNESİ

Set

27

20

EŞLEME KARTLARI (Rakam, Tane, Renk,
Nesne vb.)

Takım

27

21

EVCİLİK SETİ

Set

54

22

EYLEM KARTLARI

Takım

27

23

FARKLI BOYUTLARDA TOPLAR

Takım

27
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24

FARKLI BÜYÜKLÜKLERDE SEPET/KOVA

Takım

27

25

GEOMETRİK CİSİMLER

Takım

27

26

HİKÂYE KİTAPLARI SETİ

Set

27

27

İLİŞKİ KURMA KARTLARI

Takım

27

28

İP GEÇİRME OYUNLARI

Takım

2

29

KAVRAM KARTLARI (Renk, Şekil, Sayı,
Duygu, Giysiler, Taşıtlar, Meyveler, Sebzeler
vb.)

Takım

30

KONUŞMA KARTLARI

Set

27

32

LABİRENT OYUNLARI

Takım

27

33

MESAFE TAHMİN OYUNU

Takım

27

34

MIKNATISLI OLTA OYUNU

Adet

27

35

MÜZİK ALETLERİ SETİ

Set

27

36

OKUMA-YAZMA BECERİSİ ÖĞRETİMİ SETİ

Set

27

37

OYUN HAMURU VE APARATLARI

Set

27

38

OYUNCAK BEBEKLER

Takım

27

39

OYUNCAK MUTFAK KÖŞESİ

Adet

27

40

OYUNCAK POTA

Adet

27

41

OYUNCAK TAMİR KÖŞESİ

Adet

27

42

OYUNCAK TAŞITLAR

Takım

27

43

OYUNCAK TERAZİ VE AĞIRLIK SETİ

Set

27

44

ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA KARTLARI

Set

27

45

PARÇA BÜTÜN EŞLEME

Takım

27

46

PARÇALARI TAK ÇIKAR (BLOK) OYUNU

Takım

27

47

RAKAM NESNE EŞLEME KARTLARI

Takım

27

48

RENKLİ AHŞAP BLOKLAR

Takım

27

49

RENKLİ ÇİVİ OYUNU

Takım

27

50

RESİMLİ TOMBALA

Takım

27

51

SIRALI OLAY KARTLARI

Takım

27

52

SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ SETİ

Set

27

53

TANGRAM

Adet

54

54

TRAMBOLİN

Adet

27

55

YAPBOZ

Set

27
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56

YAZMAYA HAZIRLIK BECERİ SETİ

57

ZIT KAVRAM KARTLARI

58

Set

27

Takım

27

GÖRSEL SANATLAR SETİ

Set

27

59

ANDROID TABLET

Adet

108

60

ANDROID TABLET KILIFI

Adet

108

61

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Adet

54

62

RENKLİ LAZER YAZICI

Adet

27

63

TABLET

Adet

10

GENEL TOPLAM (KDV Dahil)
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EK 2. TEKLİF FORMU
<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>
Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır.
Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez.
Teklif Formunun bir adet imzalanmış aslı verilmelidir.
Her bir lot için imzalanmış ayrı teklif formu verilmelidir.
TEKLİF FORMU
A.

KAPAK

İhale Numarası

: < ihale numarası >

Sözleşme adı

: Eğitime Uzanan Yol Projesi

1

TEKLİF SAHİBİ
Tüzel kişiliğin isim ve adresi

2

İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu ihale için)
İsim
Kurum
Adres
Telefon
Faks
E-posta

3. TAAHHÜTNAME
<İhaleye teklif veren istekliler tarafından doldurularak imzalanacaktır.>
Aşağıda imzası bulun ve teklif sahibinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, ihale
dosyasında yer alan bütün belgeleri incelendiğimizi, herhangi bir ayrım ve sınırlama
yapmadan bütün koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz.
Teklif Sahibi adına imzalayan
İsim
Kaşe - İmza

Tarih
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B.

MALİ TEKLİF FORMU
<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

<Tarih>
Tohum Otizm Vakfı
Merkez Mah. Sıracevizler Cad. Zülfikarlar İş Hanı Kat:3 Şişli/İstanbul
Bu Teklife eşlik eden Sözleşme Koşullarına uygun olarak < İşin adı ve Sözleşme numarası>
mal temini işlerini, KDV dâhil <teklif bedeli TL(rakam ve yazı ile)> Sözleşme Fiyatına
yapmayı teklif ediyoruz. Sözleşme ’de belirtilen işleri Sözleşme imza tarihinden itibaren <işin
süresi haftalık/aylık vb.> bir dönemde bitirmeyi taahhüt ediyoruz.
Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle geçerli olacaktır.
Bu Teklif ve tarafınızdan verilecek yazılı onay aramızda bağlayıcı bir Sözleşme
oluşturacaktır. En düşük teklifi veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızın
bilincindeyiz.
Saygılarımızla,

<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası>
<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >
<Kurum Adı>
<Adres>
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EK 3. TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa>

<Tarih>
Tohum Otizm Vakfı
Merkez Mah. Sıracevizler Cad. Zülfikarlar İş Hanı Kat:3 Şişli/İstanbul
<İhalenin Adı ve Numarası>

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Teklif sahibinin ad(lar)ı> olarak,
• İşbu teklifi münferit olarak bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde
başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı,
• Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve
Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve
iştiraklerimin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan
EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya
Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma
ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığımızı,
• İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi
tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma
yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları, veya
ulusal mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı,
• Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete
ilişkin bir suçtan mahkûm olmadığımızı,
• Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk,
kara para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme
Makamının mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş
yargı kararı ile mahkûm olmadığımızı,
• Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı,
• Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı,
•

Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi
sağladığımızı,

•

Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen
durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen
bilgilendireceğimizi ve

•

Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden
ya da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla
sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi, beyan ederiz.
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Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün
öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu
yana geçen zaman içinde belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek
adına, yeminli bir beyanname sağlamaya hazırız.
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali
ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge
vermeyi taahhüt ediyoruz.
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya
da eksik/ yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından
haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla,
<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası>
<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >
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EK 4. SÖZLEŞME FORMU
Mal Alımı Sözleşmesi
Sözleşme Adı: Eğitime Uzanan Yol Projesi
Sözleşme No.: MTP-LET-TNP-031
İşbu Sözleşme bir tarafta,
bundan böyle “Sözleşme Makamı” olarak anılacak olan Tohum Otizm Vakfı ile diğer tarafta,
bundan böyle “Tedarikçi” olarak anılacak olan <Tedarikçi’nin açık adı> arasında aşağıdaki
şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Sözleşmenin konusu: Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kırşehir, Bayburt,
Gümüşhane ve Erzurum illerinde ki 27 Özel Eğitim Sınıfının Özel Eğitim Materyallerinin
temini, yüklenmesi, nakliyesi, indirilmesi, teslimi ve Tohum Otizm Vakfı tarafından eğitimlerde
kullanılmak üzere tablet alımı.
Bu Sözleşme ekinde yer alan Teknik Şartname, Tedarikçi Teklif Formu ve Fiyat Çizelgesi bu
Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
1. ÜRÜNLERİN TANIMI
Satın alınacak mallar, Ek A. Teknik Şartname’de belirtilen miktar ve tanımlara, teknik
özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.
Tedarikçi işbu Sözleşme ile satın alınacak malları Teknik Şartname’de istenen koşullarda,
verilen miktar ve süreler içinde Sözleşme Makamı tarafından belirtilecek adres veya
adreslere teslim edecektir.
2. SÖZLEŞME BEDELİ
Sözleşme bedeli, KDV dahil <……..rakamla yazınız> <…….yazıyla yazınız> TL’dir ve
sabittir. Sözleşme Bedelinin açılımı Teklif Formu ve Fiyat Çizelgesinde verilmektedir.
3. TESLİMAT SÜRESİ ve YERİ
Malların Ek A. Teknik Şartname’de belirtilen adreslere teslim süresi bu sözleşmenin her iki
tarafça imzalandığı tarihten itibaren 60 gündür. Mallar Ek A. Teknik Şartname’de belirtilen
okullara ve uygulama merkezlerine teslim edilecektir.
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4. GEÇİCİ KABUL
Bu Sözleşme kapsamındaki tüm malların Tedarikçi tarafından teslimat, kurulum, işletme,
muayene, deneme/test ve eğitim işlerinin tamamlanmasını müteakip Tedarikçi’nin yazılı
başvurusu üzerine Sözleşme Makamı’nca atanacak üç kişilik bir Komisyon tarafından geçici
kabul işlemleri gerçekleşir. İtibari kabul tarihi Kabul Tutanağının düzenlendiği tarihtir. Kabul
işlemleri Tedarikçi’nin başvurusunu müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlanır.
5. TİCARİ GARANTİ ve SATIŞ SONRASI HİZMET
Garanti süresi, geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay olarak
belirlenir. Garanti süresinde, mevcut bakım hariç, hatalı malzemeden kaynaklanan tüm
tamirat, parça değiştirme ve genel giderler dâhil, Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.
Tedarikçi bakım hizmetleri ile hızlı ve düzenli yedek parça temin edilmesini garanti etmek
amacıyla satış sonrası hizmetleri taahhüt edecektir.
6.

KESİN KABUL

Kesin kabul, geçici kabul tarihinden itibaren iki hafta sonra yapılır.
7. GECİKME CEZALARI
Tedarikçi, Sözleşme’de belirtilen süreler içinde Malların tamamını veya herhangi bir kısmını
teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken hizmetleri icra edemez ise,
Sözleşme Makamı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Bedelinin %1 (yüzde
bir)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler %3 (yüzde üç)’e
ulaştığında, Sözleşme Makamı Sözleşme’yi fesih edebilir.
8. ÖDEME ŞARTLARI
Madde 2’de belirtilen Sözleşme bedelinin %30 (yüzde otuz)’u Ek D’de verilen formatta
düzenlenecek Banka Avans Teminat Mektubu karşılığı 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır.
Satın alınacak Malların tamamının teslim edilmesini müteakiben, Sözleşme Makamı
tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşıladığı,
her türlü eksikliklerinin giderildiği tespit edildikten ve Sözleşme Makamı tarafından verilecek
“Muayene ve Kabul Tutanağın”dan sonra düzenlenecek faturaya istinaden, Madde 2’de
belirtilen Sözleşme Bedelinin %70’ine karşılık gelen tutar, fatura kesim tarihini izleyen 30
(otuz) gün içinde ödenecektir.
Ödemeler sırasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak damga vergisi kesintisi yapılacaktır.
9.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Taraflarca imzalanacak yazılı bir tadilat ile yapılmadıkça Sözleşme’de hiç bir değişiklik veya
tadilat yapılamaz.
10.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tedarikçi, Sözleşme kapsamında yerine getireceği yükümlülüklerini Sözleşme Makamı’nın
yazılı muvafakati olmadıkça tamamen veya kısmen devir ve temlik edemez.
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11.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşme Makamı, Tedarikçi’ye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi gördüğü lüzum
üzerine herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen feshedebilir. Bu fesih bildiriminde
feshin Sözleşme Makamının gördüğü lüzum üzerine yapıldığının yanı sıra, Sözleşme
çerçevesindeki işin ne ölçüde feshedildiği ve fesih işleminin yürürlüğe gireceği tarih
belirtilecektir.
İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir.
Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılması için Tedarikçiye atfı mümkün olmayan bir kusurun
bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu
sebepleri Tedarikçi’nin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi,
Sözleşme Makamı’nın sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren beş
(5) işgünü içinde Tedarikçi’nin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak haber vermek suretiyle
yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu
ispat etmesi lazımdır. (a) Sözleşme Makamı’nın sebebiyet verdiği haller, (b) Olağanüstü
tabiat hadiselerinden veya hasar neticesi İş’te bir gerileme veya gecikme olması, (c) Kanuni
grev vuku bulması, (d) Bulaşıcı hastalık vuku bulması, (e) Kısmi veya genel seferberlik ilan
edilmesi.
12.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme
hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu
kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
Mahkemeleri yetkilidir.
13.

DİĞER HÜKÜMLER

13.1 Sözleşme Makamı’nın işbu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Sözleşme
Makamı’nın Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına halel
getirmeyecektir ve Türk Hukukuna göre zımnen Sözleşme Makamı lehine olan hükümlere
ilavedir.
13.2 İşbu Sözleşme, tüm ekler ve Sözleşme'de atıfta bulunulan tüm belgeler Taraflar
arasındaki Sözleşme’nin tamamını oluşturur.
13.3 Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin bir veya daha fazla
hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda
uygulanmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflarca yazılı olarak
mutabık kalınarak Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme’de
yapılan değişiklikler veya tadiller geçerli olmayacaktır.
13.4 Bir mahkeme kararıyla ve mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle işbu Sözleşme'nin
herhangi bir kısmının geçersizliğine karar verilecek olursa söz konusu karar, işbu
Sözleşme'nin diğer kısımlarını etkilemez ve geçersiz kılmaz. Taraflar, geçersiz kılınan kısmın
yerine yenisini getirmek üzere geçersizliğin öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içerisinde mutabık kalacaklardır.
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13.5 İşbu Sözleşme 4 (dört) sayfa, 13 (onüç) madde ve 4 (dört) adet ekten ibaret olup,
___.___.2019 tarihinde orijinali Sözleşme Makamı’nda, aslı gibidir kaşeli imzalı örneği
Tedarikçi’de kalacak şekilde 1 (bir) nüsha olarak imza edilerek, aynı tarihte yürürlüğe
girmiştir.

Tedarikçi adına

Sözleşme Makamı adına

Adı Soyadı

:

Adı Soyadı

: Aylin Sezgin

Ünvanı

:

Ünvanı

: Vakıf Başkan Yrd.

Kaşe - İmza

:

Kaşe - İmza

:

Tarih

:

Tarih

:

EKLER
EK A. Teknik Şartname
EK B. Tedarikçi’nin Teklifi
EK C. Mali Kimlik Formu
EK D Avans Teminat Mektubu
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EK 5. MALİ KİMLİK FORMU
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AVANS TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
Sözleşme kapsamında bir Avans Ödemesi talep edilmesi halinde, teminatı veren
Banka/Tedarikçi, < > işaretleri arasında verilen talimatlara uygun olarak işbu Banka Teminat
formunu dolduracaktır.
<Avans Teminat Mektubunu Düzenleyen Banka Şubesinin Adı ve Adresi>
Lehtar : <Faydalanıcının Adı ve Adresi>
Tarih: <________________>
Avans Teminat Mektubu No.:<_________________>
<Sözleşmenin adı> İşi'nin (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) yürütülmesi için
<Tedarikçinin adı>’nın (Bundan böyle “Tedarikçi” olarak anılacaktır) sizinle <sözleşme imza
tarihi> tarihli <_________________> No’lu sözleşmeyi imzaladığı tarafımıza bildirilmiştir.
Ayrıca, Sözleşmenin koşullarına göre, bir peşin ödeme teminatı karşılığında aşağıda
belirtilen miktarlar tutarında bir peşin ödemenin yapılması gerektiğini anlamış bulunmaktayız.
Tedarikçinin isteği üzerine, biz, <Banka Adı> işbu sözleşme ile; Tedarikçinin Avans
Ödemesini ekipmanların temini için gerekli olan ödemelerin yapılması faaliyetleri haricinde
kullanarak Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ihlal ettiği
takdirde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı
geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve
kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, <avans teminat miktarı (rakamla ve yazıyla miktar)>
Türk Lirasını geçmeyen tüm miktarı ya da miktarları ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve
gecikmeksizin İdarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme
tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat kapsamındaki tüm hak taleplerinin ve ödemelerin yapılabilmesi için yukarıda
belirtilen Avans Ödemesinin Tedarikçinin <Banka adresi>’daki <hesap numarası> no’lu kendi
hesap numarasına yapılmış olması gerekmektedir.
Bu teminatın tutarı, bize temin edilecek olan ara hakediş belgelerinde belirtildiği gibi Tedarikçi
tarafından geri ödenen bedeller düşülmek suretiyle, aşamalı olarak azaltılacaktır. Bu teminat,
en geç, <gün ay yıl>’ün 1 tarihinde sona erecektir. İşbu teminat kapsamındaki tüm ödeme
talepleri ilgili tarihte ya da öncesinde Bankamızca alınmış olmalıdır.
_____________________
<Bankanın yetkili temsilcilerinin/temsilcisinin imzaları/imzası>

1

Kesin Kabul Tarihini yazınız.
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EK 6. DEĞERLENDİRME TABLOSU
Eğitime Uzanan Yol Projesi
<İhalenin Adı ve Numarası>
İdari Değerlendirme
No.

Teklif
sahibinin
ünvanı

Ticaret
Odası
belgesi
var mı?
(E/H)

Yasal
temsilci
imzası var
mı?
(E/H)

Teknik Değerlendirme

Yasaklı
olmadığı
beyanı
var mı?
(E/H)

Teknik
şartname
ye uygun
mu?
(E/H)

Teslimat
şartları
uygun
mu?
(E/H)

Garanti
koşulları
uygun
mu?
(E/H)

Mali Değerlendirme
Teslimat
sonrası
hizmetler
i var mı?
(E/H)

Teklif
geçerli
mi?
(E/H)

KDV dâhil
Teklif
Bedeli
(TL)

Sıralama

1
2
3
4
5
6

<Tarih>
<Değerlendirme Komisyonu üyelerinin isimleri ve imzaları>
Başkan

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

Sekreter

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

TANAP-MTP-LET-TNP-031

Sayfa 43 / 44

Değerlendiriciler

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >

<Ad -Soyad>

<İmza>

<Tarih >
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