
2015 YILI 
1 TONLUK VE 5 TONLUK OCAK ARABASI TAMPONU 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1-AMAÇ 
TTK ihtiyacı olarak tonluk ve 5 tonluk ocak arabası tamponu imal ettirilecektir. 
 
2-TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1-Tamponlar şartname ekindeki E-155-6 (tonluk ocak araba tamponu) ve E-170-C-1 (5 tonluk ocak 
araba tamponu) no.lu resimlerdeki şekil, ölçü, işleme işareti ve toleranslara göre imal edilecektir. 
2.2-Toleransı bulunmayan ölçüler için toleranslar, işlenen yüzeyler için DIN-7168’e göre orta 
mertebede, döküm yüzeyler için DIN 1683’e göre orta mertebede olacaktır. 
2.3-(~) işleme işareti olan yüzeylerin kumları alındıktan sonra çapakları kaba olarak alınacaktır. 
2.4-Tamponların yüzeyleri temiz ve düzgün olmalı, kaynakla doldurulmuş bölgeler bulunmamalı, 
karıncalanma, çatlak, boşluk vb. döküm kusurları olmamalıdır. 
2.5-Tamponlar DIN-1681’e göre GS-60 kalite çelik döküm olacaktır. 
2.6-Tamponlara, ince taneli ve homojen bir içyapı elde etmek için normalize tavlaması yapılacaktır. 
2.7-İşlenen yüzeyler paslanmaya karşı gres yağı ile yağlanacaktır. 
 
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1-Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
işleri Şube Müdürlüğü’nce yapılacaktır. 
3.2-Tamponların tamamı göz muayenesinden geçirilecek ve hatalı tamponlar reddedilecektir. 
3.3-Her parti döküm ile beraber DIN-50125’e göre dökülecek ve tamponlarla beraber 
normalizasyona tabi tutulacak 6 adet deney çubuğu dökümde hazır bulunacak Kurumumuz yetkili 
elemanı tarafından alınacaktır. Döküm zamanını firma en az bir hafta evvelinden Kurumumuza 
bildirecektir. Normalizasyon işlemi sırasında tutulacak bir protokolle normalizasyon sıcaklığı, süresi 
ve normalize edilen parça adedi tespit edilecektir. Tutulan protokolün bir nüshası TTK Makine ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilecektir.  
3.4-Döküm esnasında alınan ve tamponlarla beraber normalize edilmiş deney çubukları çekme 
deneyine tabi tutulacaktır. Bulgu değerleri DIN-1681 deki mekanik özellikleri karşılamadığı takdirde 
o parti tamponlar reddedilecektir. 
3.5-Reddedilen tamponlar uygunlarıyla en geç bir ay içinde değiştirilecektir. 
3.6-Gerek görüldüğü takdirde çelik dökümün kalitesini belirlemek ve uygulanan normalizasyon 
sıcaklığının doğruluğunu tespit etmek üzere tamponlardan talaş alınarak kimyasal analiz yapılacaktır. 
3.7-Kurumumuz imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır. 
 
4-GENEL HÜKÜMLER 
4.1-Tamponların teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 
4.2-Tamponların gözle görülür yan yüzeyine firmayı tanıtıcı sembol vurulacaktır. 
4.3-Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında eksik, hatalı imalat 
vb. gibi noksanlıklar görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve tespit edilen hususlar en geç bir ay 
içinde ücretsiz olarak firmaca yerine getirilecektir. 
4.4- TOA ve 5 TOA tamponları 20 - 50 ’şer adetlik guruplar halinde lift ile kaldırılabilecek tahta 
veya çelik paletler üzerine çelik kuşaklarla bağlanarak sağlam paketlenmiş veya sandıklanmış olarak 
teslim edilecektir. 
4.5-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 
4.6-Kısmi teslimat yapılabilecektir. 
 
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
5.1- Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir. Malzemelerin teslim süresi 90 takvim günü olacaktır.  
5.2- Faturalar aşağıda belirtilen malzeme dağılım tablosuna uygun olarak ihtiyaç birimlerinin fatura 
bilgilerine göre düzenlenecektir.                                                                             
 

Etinorm Malzemenin cinsi Resim No 
Üzülmez 

TİM 
Karadon 

TİM 

Toplam Sipariş 
Miktarı 

(ad) 

021 070 0018 TOA Tamponu E-155-6 - 400 400 

021 075 0061 5 TOA Tamponu E-170-C-1 100 - 100 

 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93   
67040 Üzülmez ZONGULDAK 

KARAELMAS 859 006 4265 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65  
67520  Kilimli ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 007 8618 

 
 



 

MUAYENE İSTEK FORMU 

 

 

 

TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

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 

 
 


