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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM  MALZEMELER İ 
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1.AMAÇ:  Kurumumuz ihtiyacı olarak kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın alınacaktır. 

2.TEKNİK ÖZELL İKLER:  

Sıra 
No Etinorm Malzemenin Cinsi 

Sipariş 
Miktarı 
(adet) 

2.1 29 22 10 
KULAK TIKACI: EN 352-2 standardına uygun olmalıdır. SNR:37 dB 
olmalıdır. Tek kullanımlık, ipli, konik yapılı, hipo alerjenik, poliüretan, 
hijyenik,  taşınabilir ambalajlı, CE Belgeli olacaktır. 

 6.270 
Çift 

2.2 29 19 31 

GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK : EN 166 standardına uygun, polikarbonat 
lensli ve antifog özellikte olacak, numaralı gözlükle beraber 
kullanılabilecektir. Optik sınıf 1, mekanik direnç F kategorisinde (45m/s) 
olmalıdır. CE Belgeli olacaktır. Gözlük üstünde sembol ve işaretlemeler 
(CE-EN) olacaktır. Gözlük sapları ayarlanabilir özellikte olacaktır. 

57 Adet 

2.3 29 19 11 

KAYNAKÇI GÖZLÜ ĞÜ: EN 166 standardına uygun olmalıdır. Gözlük 
çerçevesi ve camları kaynak kıvılcımlarına, zararlı ışınlara karşı koruyucu 
olmalıdır. Anatomik olarak her türlü yüz şekline uygun, tam kapalı, 5 1 B 9 
K N özelliklerinde ve CE Belgeli olacaktır. Gözlük üstünde sembol ve 
işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. 

15 Adet 

2.4 29 17 18 

KORUYUCU GÖZLÜK  (RENKL İ): EN 166 standardına uygun olmalıdır. 
Açık alan ve ışığın fazla olduğu ortamlarda kullanım için koyu renk lenslere 
sahip, 5-2.5 1 F özelliklerinde olmalıdır. Kaymaz lastik burun köprüsü 
olacaktır. 180 derecelik görüş alanına sahip olmalı, burun köprüsü ve şakak 
tutucuları son derece rahat tutunma sağlamalıdır. CE Belgeli olacaktır. 
Gözlük üstünde sembol ve işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. 

 
 
210 Adet 

2.5 29 22 15 

KULAK MUHAFAZASI (BARETLE B İRLİKTE KOMPLE):  Baret EN 
397+A1 standardına uygun olmalıdır. Baret; yüksek dayanımlı ABS veya 
HDPE malzemeden üretilmiş, içliği ayarlanabilir (tekerlek ayarlı) ve 
istenildiğinde yedekleri ile değiştirilebilir özellikte, 4 veya 6 noktadan 
süspansiyonlu, üzerinde  (farklı endüstriyel vizör ve kulaklık takılabilecek) 
Avrupa standardına uygun üniversal adaptörler olmalıdır.  
      Barete takılır kulaklık EN 352-3 standardına uygun olmalıdır. Kulaklık; 
SNR: 28 dB özellikte, ayarlanabilir yaylı olmalı, paslanmamalı ve sıkma 
özelliğini kaybetmemeli, kulak çevresine baskı noktaları hava yastıklı, 
değiştirilebilir özellikte ve kolay temizlenebilir özellikte olmalı, kulak 
çevresine baskısı eşit dağılımlı olmalı, tek noktadan baskı yapmamalı, 
Avrupa standartlarına uygun farklı endüstriyel baretlere takılabilir özellikte 
olmalıdır. CE Belgeli olacaktır. Sembol ve işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. 

100 Adet 

2.6 29 17 20 

KORUYUCU GÖZLÜK  (RENKSİZ):  EN 166 standardına uygun 
olmalıdır. Sıcak ve nemli ortamlardaki çalışmalara uygun olarak indirekt 
havalandırma sistemine sahip, buğu hissini azaltıcı özellikte olmalıdır. 
Çizilmeye ve buğulanmaya karşı dirençli olmalıdır. Sıvı sıçramalarına 
dayanıklı olmalıdır, 2-1.2 1 B özelliklerinde olmalıdır. Kaymaz lastik burun 
köprüsü olacaktır. CE Belgeli olacaktır. Gözlük üstünde sembol ve 
işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. Google tip olmayacaktır. 

582 Adet 



2.7 29 22 17 

VİZÖR+BRAKET (BARETE TAKILIR S İPERLİK): Braket ve Vizör 
EN 166 standardına uygun olmalıdır.  Vizör; 20x40 cm ebadında, 1 mm 
kalınlığında, polikarbonat lensli, kenarı alüminyum destekli ve buğulanmaya 
karşı antifog özellikte olacaktır.  Sıvı kimyasal maddeler, metal sıçramaları, 
taşlama işleri, çapak alma, kıvılcımlara karşı, döküm işlerinde ve 
laboratuvarda yüz ve gözü korumak için kullanıma uygun olacaktır. Vizör, 
barete takabilmek için braketle birlikte takım halinde olacaktır. Braket yaylı, 
lensi değişebilir özellikte olacaktır. Yüz siperi yüzün tüm bölgesini 
koruyacak şekilde olacaktır. CE Belgeli olacaktır. Siperlik üstünde sembol 
ve işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. 

15 Adet 

2.8 29 22 12 

KULAK MUHAFAZASI - BAŞ BANTLI: SNR (Ses Seviyesini Düşürme) 
31 dB , EN 352-1 standardına uygunluk. Baş bantlı, Yaylı mekanizmalı, her 
ölçüde başa uygunluk özelliğinde olacaktır. CE Belgeli olacaktır. 
  

161 Adet 

2.9 60 10 170 

YARIM YÜZ MASKES İ: 3M 7502 veya dengi olacaktır.  
-EN 140: 1998+AC normuna uygun olacaktır 
-Yarım yüz hafif, esnek, kullanımı kolay ve pratik, gaz, buhar ve partiküllere 
karşı koruma sağlayabilecek şekilde filtre (kartuş) kullanıma uygun 
olacaktır.  
-Maskenin her iki yan tarafına kilitleme mekanizması ile birer adet filtre 
takılabilmelidir. CE belgeli olacaktır. 

47 Adet 

2.10 

 
 
 

60 10 173 
 
 
 
 

TAM YÜZ  MASKESİ: 3M 6800 veya dengi olacaktır. 
-EN 136:1998 +AC:1999 Sınıf 1-2 standardına sahip olmalıdır. 
-Maskenin her iki yan tarafına kilitleme mekanizması ile birer adet filtre 
takılabilmelidir.  
-Geniş görüş açısına sahip, çarpmaya dayanıklı polikarbonat vizöre sahip 
olmalıdır.Nefes alıp verme ventili bulunmalıdır. 
- Tam yüz maske vizör ile birlikte olacaktır. 
CE belgeli olacaktır. 

 
 
 
47 Adet 

 
 
 

2.11 60 10 504 

KAYNAKÇI GAZ MASKES İ: 3M 9928 ve MFA S-267V veya dengi 
olacaktır.  
-EN 149:2001 + A1:2009 standardı FFP2 NRD sınıfında olmalıdır. 
- İnce tozlara, metal dumanlarına ve Ozon gazına karşı solunum korunmalı 
olacaktır.  
-Maksimum kullanım düzeyi - Parçacıklı maddeler için: Tahsis edilmiş 
Koruma Faktörü:10 x OEL (Nominal Koruma Faktörü 12 x OEL) 
Maksimum kullanım düzeyi – Ozon için: Tahsis edilmiş Koruma Faktörü: 
10 x OEL(Nominal Koruma Faktörü 10 x OEL) CE belgeli olacaktır. 

624 Adet 

2.12 60 10 172 

TOZ, SİS ve METAL DUMAN MASKES İ: 3M 9332, K113 veya dengi 
olacaktır.  
-EN 149:2001 + A1:2009 standardı FFP3 NR D sınıfında olmalıdır. 
-Maksimum kullanım düzeyi: Tahsis edilmiş Koruma Faktörü 20 x OEL 
(Nominal Koruma Faktörü 50 x OEL) Gelişmiş konfor, uyum ve iletişim 
için tasarımı ventilli, ince parçacıklı maddelere karşı güvenli ve etkin 
koruma sağlayacaktır. 
- CE belgeli olacaktır. 

115 Adet 

2.13 60 10 501 

GAZ FİLTRESİ: Drager veya dengi olacaktır.  
-EN 14387:2004 standardına göre minimum ABEK1 sınıfı koruma 
kademesine uygun olacaktır. Organik, inorganik asit, gaz ve buharlara karşı 
koruma sağlamalıdır. Yarım yüz, tam yüz maskelerle birlikte kullanılabilir 
özellikte olmalıdır. Hafif ve nefes alma dirençleri az olacaktır.Yüzde iyi ve 
dengeli ağırlık oluşturacaktır. 
Kurumumuzda mevcut Drager X-plore 6300 marka tam yüz maskeleri ile 
tam uyumlu olacaktır. Vidalı takma sistemi, kesin ve güvenli kenetleme 
sağlayacaktır. CE belgeli olacaktır. 

60 Adet 



2.14 60 10 503 

PARTİKÜL F İLTRE:  3 M 5935 veya dengi olacaktır.  
- EN 143:2000+AC:2002 - P3R standardına sahip olacaktır. Diğer filtrelere 
takılarak bu filtrelerin ömrünü uzatacak; toz, partikül ve zerreciklerin 
solunmasını engelleyecektir. 
- Filtre tutucu kapak ile diğer filtrelerin üzerinde ve tam yüz maskelerinde de 
kullanılabilecek özellikte olmalıdır. 
- Kurumumuzda mevcut 3M 6000 ve 3M 7000 serisi maskeler ile tam 
uyumlu olacaktır. CE belgeli olacaktır 

320 Çift 

2.15 60 10 502 

GAZ FİLTRESİ: 3M 6059 ABEK1 veya dengi olacaktır.  
-EN 14387:2004 standardına göre ABEK1 sınıfı koruma kademesine uygun 
olacaktır.  
-Organik, inorganik asit, gaz ve buharlara karşı koruma sağlamalıdır.  
-Yarım yüz, tam yüz maskelerle birlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır 
- Hafif ve nefes alma dirençleri az olacaktır. 
- Yüzde iyi ve dengeli ağırlık oluşturacaktır. 
- İkizkenar yamuk şekli sayesinde çok iyi bir görüş alanı sağlayacaktır. 
- Süngülü takma sistemi, kesin ve güvenli kenetleme sağlayacaktır. 
- CE belgeli olacaktır. 

65 Çift 

2.16 29 19 33 

OTOMAT İK KARARAN KAYNAK BA ŞLIĞI: EN 175, EN 166, EN 
169 ve EN 379 standartlarına uygun olmalıdır. Kaynak başlığı; siyah ve en 
fazla 455 gram, otomatik kararma özelliği ile tüm yüzü ve gözleri koruma 
özelliğinde olmalı, otomatik kararan başlık vizörü; sıçrama ve çapaklara 
karşı polikarbonat lens ile koruma sağlamalı, UV ve IR ışınlarına karşı 
korumalı olmalı ve koyuluk derecesi 12’e kadar kullanılabilir olmalı, koyu 
durumunda beş farklı (8-12) koyuluk ayarına sahip olmalı ve üç ayrı 
hassasiyet ayarlanabilir olmalı, kaynak filtresi EN 379’a göre 1/2/2/3 
işaretlemesine sahip olmalı, dış koruma plakası EN 166’a göre B 
işaretlemesine sahip olmalı, kaynak camı EN 175’e göre B işaretlemesine 
sahip olmalıdır. CE Belgeli olacaktır. Başlık üstünde sembol ve işaretlemeler 
(CE-EN) olacaktır. 

19 Adet 

2.17 29 17 24 

OTOMAT İK KARARAN KAYNAK BA ŞLIĞI KORUYUCU MASKE 
CAMI(Polikarbonat lens): 3M 751120 maskelere uyumlu olacaktır. 
EN166 standardında olmalıdır. Ön koruma camı şeffaf olmalıdır. Ön 
koruyucu cam darbeye dayanıklı olmalıdır. Çizilmeye dayanıklı polikarbonat 
malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  Lensi 1. sınıf olmalıdır.  Kıvılcım veya 
sıçramalara karşı koruma sağlamalıdır. Isıya karşı dayanıklı olmalıdır. 

6 Paket 

 
 
 
3.GENEL HÜKÜMLER: 

 
3.1- Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelere ait AT Tip İnceleme Sertifikaları ile malzemelerin teknik 
özelliklerini gösteren Türkçe katalogları vereceklerdir. Ayrıca teklif edilen malzemelere ait Teknik Bilgi 
Sayfasını kaşeli ve imzalı olarak vereceklerdir.      
3.2- Firmalar teklif verdikleri malzemeleri katalogları üzerinde gösterecekler ve birer adet numune 
vereceklerdir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  
3.3- Malzemeler taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajıyla teslim edilecektir. 
3.4- Firma siparişe bağlanan malzemeyi en geç 45 takvim günü sonunda teslim edecektir. Kurumumuz alternatif 
teklifleri ayrıca değerlendirecektir. 
3.5- Malzemeler üzerinde üretici kodu, üretici sembolü, CE- EN standartları ve sınıflandırmaya ait kod 
belirtilmiş olacaktır.  
3.6- Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir. 
3.7- Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi  altında olacaktır. 
3.8- Bu şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar asgari şartlar olup daha üstün özellikli teklifler 
sunulabilecektir. 
3.9- Malzemelerin ihtiyaç birimine göre dağılımı ekli listede gösterilmiştir. 



 
 
4.KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 
 
4.1- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 
4.2- 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.  
4.3- 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. 
 
 


