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ANTİ VİBRASYON VE ÇELİK ÖRGÜ ELD İVEN TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1. AMAÇ: TTK ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen özelliklerde anti vibrasyon iş eldiveni satın 
alınacaktır. 
        

     2. TEKNİK ÖZELL İKLER 

    ÇELİK ÖRGÜ ELD İVEN: 

2.1-Eldivenler paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. 
2.2- Mekanik risklere karşı EN 388 ve EN 1082-1  normuna göre koruma sağlayacaktır. 
2.3-Kesim riski olan işlerde kullanılabilir olacak ve çift yüz kullanım özelliğinde olacaktır. 
2.4- Eldivenler 25 cm uzunluğunda olacak ve bilekten ayarlanabilir özellikte olacaktır. 
 
3221 KALİTE ANT İ VİBRASYON ELDİVEN: 
 
2.5-Eldivenler ele uygulanan vibrasyon darbelerini kendi üzerine emerek hafifletip, 
kullanıcıya vibrasyonun enerjisini ve etkisini azaltacak özellikte olacaktır. 
2.6- Eldivenler,  EN 420, EN 388 ve EN 10819 (eldivenden el ayasına geçen titreşimin 
ölçülmesi ve değerlendirilmesi için metotlar) standartlarına uygun olacaktır. 
2.7- Eldivenler koyu renkte, kaplaması doğal kauçuktan olacak ve örgü bilekli olacaktır. 
2.8- Eldiven uzunluğu 25 ve 30 cm arası olacaktır. 
2.9-Eldiven 3221 kalitede 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 ve İş Sağlığı, Güvenliği ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı elamanlarınca birlikte yapılacaktır. 
3.2-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi No:125 Merkez/ZONGULDAK 
adresindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği’dir. 
3.3-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için 
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi 
Başkanlığı’na müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, 
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
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 tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir. İstekliler tekliflerine ait koruyucu 
eldivenlerin teknik özelliklerini gösteren katalogları teklifleri ile birlikte verecekler, teklif 
edilen eldivenlere ait Teknik Bilgi Sayfası kaşeli ve imzalı olarak katalog üzerinde 
işaretlenecektir. Teknik Bilgi Sayfası işaretlenmemiş, kaşesiz ve imzasız katalog verilen 
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4.3-Firmalar teklif ettikleri eldivenlere ait, eldivenlerin EN 388, EN 10819 ve standartlarına 
uygun olduğunu gösteren AT Tip İnceleme Belgesini ve REACH beyanı veya belgesini 



vereceklerdir. AT Tip İnceleme Belgesi uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından 
verilmiş olacaktır. Bu belgeleri bulunmayan eldivenler değerlendirmeye alınmayacaktır.  
4.4-Eldivenler üzerindeki işaretleme bu şartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktır. 
4.5-Faturalar; Müesseselere göre dağılım tablosuna uygun olarak idari şartnamedeki fatura 
bilgilerine göre kesilecektir.  
4.6-Firmalar alternatif teklifte bulunabilirler. Alternatif teklifler ayrıca değerlendirilecektir. 

 
5. SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 

5.1-Firmalar, siparişe bağlanan malzemeleri 45 takvim günü içinde teslim edeceklerdir.                                               
5.2-Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ek listede belirtilmiş olup faturalar bu 
dağılıma göre düzenlenecektir.  
5.3- Sipariş miktarı ve beden ölçüleri ekte verilmiştir. 


