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İŞ GÜVENL İĞİ MALZEMELER İ TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
AMAÇ:  Kurumumuz ihtiyacı olarak  iş güvenliği malzemeleri satın alınacaktır. 

Sıra 
No Etinorm Malzemenin Cinsi 

Sipariş 
Miktarı 
(adet) 

1 29 22 012 

KULAK MUHAFAZASI - BAŞ BANTLI: SNR (Ses Seviyesini 
Düşürme) 31 dB , EN352-1 standardına uygun, baş bantlı, yaylı 
mekanizmalı, her ölçüde başa uygunluk özelliğinde olacaktır. CE 
Belgeli olacaktır. Hava akış kontrol kanalı (Air Flow Control) 
olmalıdır. Uzun vadeli konforlu  kullanımda kullanım için yastık 
köpük bantlı olmalıdır. (PELTOR H520A veya dengi) 

  269 Adet 

2 29 22 010 

KULAK TIKACI: SNR Ses Seviyesini Düşürme:30 dB,  EN 352-2 
Avrupa Standardına uygun olacaktır. Tek kullanımlık, ipli, konik 
yapılı, hipo alerjenik poliüretan, hijyenik,  taşınabilir ambalajlı , CE 
Belgeli olacaktır. 

 11.241 
Çift 

3 29 19 31 

GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK : EN 166 standardına uygun olacak ve 
polikarbonat lensli, numaralı gözlükle beraber kullanılabilecektir. 
Artırılmış sağlamlık (12m/s), gözlük üzerinde EN 166 1 F CE 135 
MM ifadesi bulunmalıdır. Ürün standartlara uygun ve belgeli 
olacaktır.Gözlük üstünde sembol ve işaretlemeler (CE-EN ) 
olacaktır.CE Belgeli olacaktır. 

20 Adet 

4 29 19 11 

KAYNAKÇI GÖZLÜ ĞÜ: UNIVET 601 veya dengi,  EN 166 
standardına  uygun olmalıdır. Gözlük çerçevesi ve camları, kaynak 
kıvılcımlarına, zararlı ışınlara karşı koruyucu olmalıdır. Anatomik 
olarak her türlü yüz şekline uygun , gözlük 5U 1 BT 9 KN 0068CE  
Standartına uygun ve  CE Belgeli olacaktır. Gözlük üstünde sembol 
ve işaretlemeler (CE-EN ) olacaktır. 

180 Adet 

5 29 17 018 

KORUYUCU  GÖZLÜK (RENKL İ): EN 166-Torna, freze,                                                                                                              
mekanik bakım işleri, çapak alması, silikon burun yastığı olması, 
asitler ve kortik solüsyonlarla çalışma ve tozlu ortamlar için 
koruyucu olarak kullanılacaktır. Gözlük üzerinde 5-2.5 B-D 1 F 
ibareleri yer alacaktır. Kaymaz lastik burun köprüsü olacaktır. CE 
Belgeli olacaktır. Gözlük üstünde sembol ve işaretlemeler (CE-EN ) 
olacaktır. 

 
 
535 Adet 

6 29 22 015 

KULAK MUHAFAZASI (BARETLE B İRLİKTE KOMPLE): 
Gürültü azaltma düzeyi 28 dB (SNR), EN 352 standardında 
olacaktır. Baret TS EN 397+A1, EN397, BS 5240 ve bu standartlara 
eşdeğer veya iyi özelliklerdeki standartlardan birine uygun olacaktır. 
Kulak muhafazasında hava akış kontrol kanalı (Air Flow Control) 
olmalıdır. Başka baretlere takılabilir özellikte olacaktır. Kulaklıklar 
farklı baretlere uyum sağlayabilmelidir, bu amaçla farklı aparatlar 
içermelidir. Firmalar kulak muhafazalarına ait sertifikaları ve baret 
için ilgili standartlara ait uygunluk belgeleri teklifleriyle birlikte 
vereceklerdir. CE Belgeli olacaktır                                                                                                                             

197 Adet 

7 29 22 018 

KULA K MUHAFAZASI (BARETE TAKILAB İLİR): SNR Ses 
Seviyesini Düşürme 28 dB (SNR), EN 352 standardına uygun, yaylı 
mekanizmalı ve her ölçüde başa uygun olmalıdır. Hava akış kontrol 
kanalı (Air Flow Control)  olmalıdır. Başka baretlere takılabilir 
özellikte olacaktır.  Kulaklıklar farklı baretlere uyum 
sağlayabilmelidir, bu amaçla farklı aparatlar içermelidir.  CE Belgeli 
olacaktır. Firmalar kulak muhafazalarına ait sertifikaları ve baret için 
ilgili standartlara ait uygunluk belgeleri teklifleriyle birlikte 
vereceklerdir.                                                                                               

90 Adet 



8 29 17 20 

KORUYUCU  GÖZLÜK (RENKS İZ): EN 166-Torna, freze,                                                                                                                
mekanik bakım işleri, çapak alması, silikon burun yastığı olması, 
asitler ve kortik solüsyonlarla çalışma ve tozlu ortamlar için 
koruyucu olarak kullanılacaktır. Gözlük üzerinde 2C-1.2B-D 1F 
ibareleri yer alacaktır. Kaymaz lastik burun köprüsü olacaktır. CE 
Belgeli olacaktır. Goggle tip olacaktır. 

4.045  
Adet 

9 29 22 17 

VİZÖR+BRAKET (BARETE TAKILI R SİPERLİK) Siperlik 
20x40 cm  ebatında, 1mm kalınlığında ve  polikarbonat vizörün 
kenarı alüminyum destekli olacaktır.  Sıvı kimyasal maddeler, metal 
sıçramaları, taşlama işleri, çapak alma, kıvılcımlara karşı, döküm 
işlerinde ve laboratuarda yüz ve gözü korumak için kullanılır. Yüz 
sperin, barate takabilmek için braketle birlikte takım halinde 
olacaktır. Yüz siperi yüzün tüm bölgesini koruyacak şekilde 
olacaktır. Braket ve Vizör  EN: 166 normlu ve CE belgeli olacaktır. 

50 Adet 

 
GENEL  HÜKÜMLER: 
 
1- Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelere ait CE sertifikaları ile  malzemelerin teknik özelliklerini 
gösteren Türkçe katalogları vereceklerdir. Ayrıca  teklif edilen malzemelere ait Teknik Bilgi Sayfası 
kaşeli ve imzalı olarak vereceklerdir.      
      
2 - Malzemeler taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajıyla teslim edilecektir. 
 
3 - Firma siparişe bağlanan malzemeyi en geç 30 takvim günü sonunda teslim edecektir. Kurumumuz 
alternatif teklifleri ayrıca değerlendirecektir. 
 
4 -Firmalar teklif verdikleri malzemeleri katalogları üzerinde gösterecekler ve birer adet numune 
vereceklerdir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
5 -Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir. 
 

6- Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi  altında olacaktır. 

7- Kontrol, muayene ve kabuller TTK Makina İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. 

8-Muayene, usulüne uygun olarak kurumumuzca bu işle görevlendirilmiş Muayene ve Kabul 
Komisyonu tarafından yapılacaktır. Alım esas numunesi, teknik şartnamede kendisine atıf yapılan 
hususlar yönünden geçerli olacaktır. Teknik şartname ile alım esas numunesi birbirine aykırı 
düşmemelidir. Aykırılık olması halinde teknik şartnamede yazılan özellikler geçerli olacaktır. 
 

9-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli 
Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına 
müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene 
formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir. 
 

10-Malzemelerin ihtiyaç birimine göre dağılımı ekli listede gösterilmiştir. 
 


