
2014 YILI 
ÇİFT KOLONLU SÜTUNLU T İP CNC DİK İŞLEME MERKEZ İ 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1-AMAÇ 
TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak 1adet çift kolonlu sütunlu tip 
cnc dik işleme merkezi satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER  
2.1- Bu teknik şartnamede “Çift kolonlu sütunlu tip cnc dik işleme merkezi” ifadesi yerine 
sadece “Tezgâh” ifadesi kullanılacaktır. 
2.2-Tezgâh, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. 
2.3- Tezgâh üzerinde herhangi bir kırık, çatlak ve deformasyon gibi imalat hataları 
bulunmayacaktır. 
2.4-Tezgah alt gövdesi monoblok olacaktır. 
2.5-Tezgahın alt gövdesi, kolonu, tablası ve köprüsü GGG70 kalitesinde döküm olacaktır. 
2.6-Tezgah tabla ölçüsü en az 3000 mm boy, 1400 mm en olacaktır. 
2.7-Tezgah, 3 eksende sürtünmeli kutu kızaklı olup eksen hareketleri; 
       X eksen en az 3000mm  
       Y eksen en az 1500 mm, 
       Z eksen 160 mm takım boyu hariç en az 750 mm olacaktır. 
2.8-Tezgah tablasına 6.000 kg iş yüklenebilecektir. 
2.9-Fener mili (Spindle) en az 6000 dev/dak olacaktır. 
2.10-Fener mili motor gücü en az 18,5 KW olacaktır. 
2.11-Eksen motor güçleri en az; 
X eksen 3,8 kW, Y Eksen 3,8 kW, Z eksen 4,5 kW olacaktır. 
2.12-Fener mili içerisinden soğutma suyu verme sistemi (CTS 20 BAR) olacaktır. 
2.13-20 takım kapasiteli disk tipi magazini olacaktır. 
2.14-BT 50 konik takıma uygun olacaktır. 
2.15-Tezgaha 125 mm çapında, 300 mm boyunda veya 15 kg takım bağlanabilecektir. 
2.16-Fener mili şanzumanlı ve motordan direk dişli tahrikli olacaktır. Kayış ve kavrama vasıtası 
ile güç almayacaktır. 
2.17-Fener mili ekseni ile Z eksen kızağı arası mesafe en fazla 30 mm olacaktır. 
2.18-Fener mili uzun tip özellikli olacaktır. 
2.19-Tezgah üreticisi tarafından üretilmiş 1° ( bir derece) indekslemeli BC Üniversal başlığı 
olacaktır. 
2.20-Fener mili termal telafisi olacaktır. 
2.21-Kontrol Ünitesi Mitsubishi M70 VA veya daha üst bir versiyonu veya dengi özelliklerde 
olacaktır. 
2.22- DELL Precision M6700 (16GB DDR3 Ram,2x750 HDD) veya daha üst versiyon veya 
dengi iş istasyonu tezgah ile birlikte verilecektir. 
2.23-Kontrol ünitesinin SolidCam yazılımı için Post procedüre dosyası verilecektir. 
2.24-Kontrol ünitesinin Manuel Guide özelliği olacaktır. 
2.25-Manuel guide ile  İşleme tipine göre (Kaba, Orta,Hassas) mod seçilebilecektir. 
2.26-Tezgahın kontrol ünitesinde ayrıca; 
2.26.1-İşleme süresi yönetimi 
2.26.2-Raporlama özelliği 
2.26.3-CNC program yönetimi 
2.26.4-Takım ömrü yönetimi 
2.26.5-Çarpma kontrolü 
2.26.6-Gerçek zamanlı durum görüntüleme özelliği olacaktır. 
2.27-Tezgah ile birlikte, El çarkı, Talaş konveyörü, 3'lü ikaz lambası, Hidrolik hortumlu su 
tabancası ve diğer avadanlıkları verilecektir. 



  

2.28- Tezgâh; aşırı elektrik akımı çekme, gerilim yükselmesi-düşmesi ve hidrolik basınçtaki aşırı 
yükselme-düşme durumları için kendini koruma sistemi ve alarm sistemine sahip olacaktır. 
2.29- Tezgâh montaj sonrası kalibre edilmiş olacaktır. Satıcı firma, tezgâhı kalibre ettiğini 
TTK’da muayene sırasında muayene sonuçlarını gösterir test raporunu yazılı olarak muayene 
heyetine ibraz edecektir. 
2.30-Firmalar opsiyonel olarak aşağıdaki yedekler için ayrıca fiyat teklif edeceklerdir. İdare 
tarafından satın alınacak yedek malzemeler belirlenecek ve tutarı sözleşme bedeline ilave 
edilecektir. 
 

Malzemenin Cinsi Miktarı (ad.) 
OMP 60 Renishaw prob seti kontrol ünitesi ile veri bağlantılı 1 
Veldon takım tutucu BT 50 SLA 20-105 1 
Veldon takım tutucu BT 50 SLA 25-105 1 
Veldon takım tutucu BT 50 SLA 32-105 1 
Veldon takım tutucu BT 50 SLA 40-105 1 
Veldon takım tutucu BT 50 SLA 42-105 1 
Pens tutucu BT 50 ER 32-100 1 
Pens tutucu BT 50 ER 40-100 1 
Tarama bağlama malafası BT 50 FHM 16-45 1 
Tarama bağlama malafası BT 50 FHM 22-45 1 
Tarama bağlama malafası BT 50 FHM 27-45 1 
Tarama bağlama malafası BT 50 FHM 32-45 1 
Tarama bağlama malafası BT 50 FHM 40-45 1 
Çektirme Civatası (Pull Stud) MAS-P50T-1/45º   15 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 
3.1- Gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili i şyeri elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. 
3.2- Satın alınacak tezgâh tüm donanım ve aksesuarları ile birlikte denetim ve muayeneye tabi 
tutulacaktır. 
3.3- Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, test ve ölçme cihazı, sarf 
malzemeleri, doküman ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır.  
3.4- Muayene masrafları (TTK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil 
olmak üzere) ile muayene esnasında tasarım, imalat ve montaj hataları sebebiyle meydana 
gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 
3.5- Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin 
kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan firma/kurum veya kuruluşun verdiği 
belgeler muayene sırasında ibraz edilecek ve bir fotokopisi Muayene ve Kabul Komisyonuna 
verilecektir. 
3.6- Yapılacak Muayeneler: 
3.6.1- Göz Muayenesi: Tezgâh, teknik şartnamenin 2’nci maddesinin alt maddelerinde belirtilen 
özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik şartnamenin gözle yapılmasını gerektiren 
maddeleri için göz muayenesine tabi tutulacaktır. Göz muayenesi tezgâh ve belgelere bakılarak 
yapılacaktır. 
3.6.2- Ölçü Muayenesi: Tezgâh, teknik şartnamenin 2’nci maddesinin alt maddelerinde belirtilen 
özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik şartnamenin ölçü muayenesi yapılmasını 
gerektiren maddeleri için ölçü muayenesine tabi tutulacaktır. Boyutsal ölçümler; şeritmetre ve 
cetvel, hassasiyet ölçümleri; lazer ölçüm cihazı kullanılarak yapılacaktır. 
3.6.3- Fonksiyon Testi: Tezgâh, tüm ekipmanları ile birlikte teknik şartnamenin 2’nci 
maddesinin alt maddelerinde belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik 
şartnamenin fonksiyon testi gerektiren maddeleri için fonksiyon testine tabi tutulacaktır. Tezgâh, 
en az 15 (onbeş) iş günü işletme (fonksiyon) muayenesine tabi tutulacaktır. İşletme (fonksiyon) 



  

muayenesinde tezgahın teknik şartnamenin 2 (iki)’nci maddesinde belirtilen özellikleri kapsayıp 
kapsamadığı kontrol edilecektir. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Firmalar teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususları ayrı ayrı, sırasına göre, 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandıracaktır. 
4.2- Firmalar teklifleri ile birlikte tezgahın ve kontrol ünitesinin teknik özelliklerini içeren geniş 
kapsamlı 2 takım katalog vereceklerdir. 
4.3- Tezgahın teslimi ile birlikte; 
     a)   1 takım bakım ve operatör kılavuzları (Türkçe), 
 b) 3 takım tamir-bakım kataloğu (elektrik, elektronik, mekanik, hidrolik ve pnömatik devre 
şemalarınıda içeren)  ve kullanma el kitabi verilecektir. 
4.4- Tezgahın tüm parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır. 
4.5- Tezgah bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda 
teslim edilecektir. Tezgah firma elemanları tarafından ücretsiz olarak Maden Makinaları Fabrika 
İşletme Müdürlüğü’ndeki yerine monte edilecektir. Montaj için gerekli tüm ekipman yüklenici 
firma tarafından sağlanacaktır. 
4.6- Tezgahın teslim süresi tezgahın TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki 
yerine tüm techizatları ile birlikte çalışır halde teslim edildiği güne kadar geçen süre olarak kabul 
edilecek ancak tezgahın kabulü tezgahın montajının tamamlanıp tüm fonksiyonları ile uygun 
çalıştığı görüldükten sonra yapılacaktır. 
4.7- Teklifçi firmalar tezgaha ait standart alet takım ve avadanlıklarla birlikte tamir ve bakımda 
gerekebilecek alet, takım ve avadanlıkları özellikleri ile ücretli ve ücretsiz olarak liste halinde 
belirtecek,  ücretli olanların fiyatlarını belirteceklerdir. 
4.8- Firmalar tezgah ile birlikte verilecek aksesuar ve zaruri yedeklerin listesini ücretli ve 
ücretsiz olarak verecek, ücretli olanların fiyatlarını belirteceklerdir.  
4.9- Tezgah, imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacak, garanti süresi tezgahın 
kabulünden sonra başlayacaktır. Firmalar garanti süresi içersinde olabilecek arıza hallerinde 
masrafları kendilerine ait olmak üzere 2 gün içinde eleman gönderip arızaya müdahale 
edeceklerdir. 30 iş günü içinde arıza giderilemediği taktirde İdarenin uğradığı kayıplar 
Yükleniciden tazmin edilecektir. 
4.10- Firmalar teslim edecekleri tezgaha 10 yıl süre ile yedek parça ve servis sağlanmasını 
taahhüt edeceklerdir.  
4.11- Teklifte bulunacak firmalar teklif ettikleri tezgahın Türkiye’de yetkili satıcısı olduklarını 
belgeleyeceklerdir. 
4.12- Firmaların teklif ettikleri cihazlar CE belgesine, cihazı üreten firma ISO Kalite Sistem 
Belgesine sahip olacak, firmalar teklifleri ile birlikte söz konusu belgeleri vereceklerdir. 
4.13- Firmalar yakın alternatif teklifte bulunabilecekler ancak bunların değerlendirilmesinde 
TTK tamamen serbest olacaktır. 
4.14- Tezgahın teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme 
Müdürlüğü’dür. 
4.15- Teklif edilen tezgaha ait Türkiye’de yetkili makamlardan alınmış “Satış Sonrası Hizmet 
Yeterlilik Belgeli tamir bakım servisi  olacaktır. Bu belge teklifle birlikte verilecektir.  
4.16- 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 Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi 
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları 
ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir. 
4.17-Fatura bilgileri aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2  
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 



  

 
5- EĞİTİM 
Firma programlama, tezgahın kullanımı ve bakımı ile ilgili olarak kullanıcılara TTK Maden 
Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki ilgili iş yerinde 5 iş günü süre ile ücretsiz eğitim 
verecektir. 
 
6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
6.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Tezgah en geç 120 (yüzyirmi) takvim 
günü içersinde teslim edilecektir. 
6.2- Sipariş miktarı ve fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

Malzemenin cinsi Sipariş Miktarı 
(adet) 

Çift kolonlu sütunlu tip cnc dik işleme merkezi 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MUAYENE İSTEK FORMU 

 
 

 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu  

Teslim Edilen Malzeme 

 

 

 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede 
bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  

 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 

 
 


