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TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
 

   1. AMAÇ: TTK ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen özelliklerde beş parmaklı deri eldiven satın 
alınacaktır. 

        
      2. TEKNİK ÖZELL İKLER 

2.1-Eldivenler TS EN 388:2006/Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler standardına ve 
4123 performans seviyesine  (piktogram)   uygun imal edilmiş olacaktır. 
2.2- Eldivenler keçi derisinden imal edilmiş ve tam boyu 29,5 ± 0,5 cm olacaktır. Deride 
delik, bıçak izi, güve ve kene yeniği, katmerleşme bulunmayacaktır. 
2.3-Eldivenler tek parça deri takviyeli olacaktır. Beş parmaklı deri eldivenlerdeki takviye 
bilekten başlayıp başparmağın yarısını içine alacak şekilde olacak,  avuç içini kaplayacak ve 
kenarları dışında ayrıca takviyenin köşegenlerinden çapraz dikişle dikilecektir.  
2.4-Eldivenlerin konç kısımları  % 100 pamuktan imal, 3/1 gabardin dokuma 7/7 numara 
iplikten, 400 ± 10 gr/m² ağırlığındaki kumaştan ve eldivenler bilek kısmından çift sıra dikişli 
olacaktır.   
2.5- Eldivenlerin konç kısımlarının eni 10,5  ± 0,5 cm olacaktır.                                               
2.6-Eldivenler kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek (ergonomik), iç dikiş payları tüm 
kenarlarda eşit şekilde dizayn ve imal edilmiş olacaktır. 
2.7-Beden no’su, uygun olduğu standart ve işareti, performans seviyesi ve işareti,  üretici 
firma adı veya rumuzu gibi işaretlemeler eldivenlerin üzerinde bulunacaktır. 

      2.8- Eldivenler   % 100 polyester ipliği ile dikilmiş olacaktır. 
      2.9- Eldivenler dağılmayacak şekilde 10’ar çiftlik uygun ambalajlarda teslim edilecektir. 
      2.10- Eldivenler mekanik risklere karşı kategori II’ de olacaktır. 
 
      3. KONTROL, MUAYENE VE KABUL 

   3.1-Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile İş Sağlığı, Güvenliği ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı elamanlarınca birlikte yapılacaktır. 

 
      4. GENEL HÜKÜMLER 

4.1-Firmalar teklif ettikleri eldivenler için şekil, görünüş, işaretleme, ergonomiklik açısından 
değerlendirilmek üzere 1’er çift numune vereceklerdir. Numune vermeyen firmaların 
teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4.2-Firmalar tekliflerine ait eldivenlerin teknik özelliklerini gösteren katalogları teklifleri ile 
birlikte verecekler ve teklif edilen eldivenler katalog üzerinde işaretlenecektir. 
4.3-Firmalar teklif ettikleri her bir tip eldivenlere ait standartların belgelerini (REACH 
Belgesi,  MSDS formu ve AT tip inceleme sertifikası)  teklifleri ile birlikte vereceklerdir.  
4.4- Eldivenler üzerindeki işaretleme bu şartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktır. 

      4.5-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
ambarıdır. 

      4.6- Faturalar; Müesseselere göre dağılım tablosuna uygun olarak idari şartnamedeki fatura 
bilgilerine göre kesilecektir. 
4.7-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. 

 
5. SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 

5.1-Firmalar malzemeleri 90 takvim gününde teslim edeceklerdir. 
5.2-Firmalar kısmi teslimat yapabileceklerdir. 
5.3-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır: 

                                                                                                      
 
 

Sıra 
No 

Etinorm  Malzemenin Cinsi Sipariş Miktarı  
(Çift) 

1 043 063 0021 Beş Parmaklı Deri Eldiven No: 9 1.741 

2 043 063 0022 Beş Parmaklı Deri Eldiven No: 10 2.394 

3 043 063 0023 Beş Parmaklı Deri Eldiven No: 11 1.167 

Genel Toplam 5.302 

 


