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2016 YILI  
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU  

BİLGİSAYAR, YAZICI, TARAYICI S İSTEMLER İ, AĞ ANAHTARLARI, GÜÇ KAYNA ĞI ve İKL İM 
ALGILAMA, KONTROL, VER İ TOPLAMA S İSTEMİ ALIMI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1. AMAÇ  
 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı Müesseselerinin ihtiyacı olarak aşağıda 
teknik özellikleri belirtilen bilgisayar sistemleri, yazıcı, tarayıcı sistemleri, ağ anahtarları, güç kaynağı 
ve iklim algılama, kontrol, veri toplama sistemi satın alınacaktır. 
 
2. TEKN İK ÖZELL İKLER  
Teklif edilecek ürünler en az aşağıda belirtilen teknik özelliklerde olacaktır. 
 
2.1. TİP1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLER İ  
2.1.1. İşlemcisi en az Intel Core I7-6500U veya eşdeğer özelliklerde olacaktır. 
2.1.2. En az 8 GB DDR3 belleği olacaktır. 
2.1.3. Ekran kartı harici, en az 2 GB paylaşımsız olacaktır.   
2.1.4. Ekran en az 15.6” led olacaktır. 
2.1.5. En az 750 GB HDD olacaktır. Ayrıca en az 120 Gb M.2 SSD disk olacak ve işletim sistemi 
SSD diske kurulu olarak verilecektir. 
2.1.6. Dvd sürücüsü DVD okuyucu ve yazıcı özelliğine sahip olmalıdır. 
2.1.7. Dizüstü bilgisayarın en az 4 adet USB portu olmalıdır bunlardan en az 2 adedi Usb 3.0 
olmalıdır. 
2.1.8. Dizüstü bilgisayarın HDMI portu olmalıdır. 
2.1.9. Dizüstü bilgisayarın VGA çıkış portu olmalıdır. 
2.1.10. Sistem ile birlikte USB bağlantı özelliğinde kablosuz 2 ya da 3 tuşlu optik Mouse ve dizüstü 
bilgisayar çantası verilecektir. 
2.1.11. Sistemde, Windows 10 Professional Türkçe işletim sistemi lisanslı ve yüklenmiş olarak 
bulunacaktır. 
2.1.12. Sistemle birlikte işletim sistemi ve donanıma ait yeniden kurulum Cd’leri, lisans, vb. orijinal 
dokümanlar verilecektir. 
2.1.13. Sistemin garanti süresi en az 2(iki) yıl olacaktır.  
 
2.2. TİP2 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLER İ  
2.2.1. İşlemcisi en az Intel Core I5-6200U veya eşdeğer özelliklerde olacaktır. 
2.2.2. En az 8 GB DDR3 belleği olacaktır. 
2.2.3. Ekran kartı harici, en az 2 GB paylaşımsız olacaktır.   
2.2.4. Ekran en az 15.6” led olacaktır. 
2.2.5. En az 750 GB HDD olacaktır. 
2.2.6. Dvd sürücüsü DVD okuyucu ve yazıcı özelliğine sahip olmalıdır. 
2.2.7. Dizüstü bilgisayarın en az 4 adet USB portu olmalıdır bunlardan en az 2 adedi Usb 3.0 
olmalıdır. 
2.2.8. Dizüstü bilgisayarın HDMI portu olmalıdır. 
2.2.9. Dizüstü bilgisayarın VGA çıkış portu olmalıdır. 
2.2.10. Sistem ile birlikte USB bağlantı özelliğinde kablosuz 2 ya da 3 tuşlu optik Mouse ve dizüstü 
bilgisayar çantası verilecektir. 
2.2.11. Sistemde, Windows 10 Professional Türkçe işletim sistemi lisanslı ve yüklenmiş olarak 
bulunacaktır. 
2.2.12. Sistemle birlikte işletim sistemi ve donanıma ait yeniden kurulum Cd’leri, lisans, vb. orijinal 
dokümanlar verilecektir.  
2.2.13. Sistemin garanti süresi en az 2(iki) yıl olacaktır.  
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2.3. MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLER İ 
2.3.1. Yongası en az Intel H110 veya eşdeğer özelliklerde olacaktır. 
2.3.2. İşlemcisi en az Intel Core i5-6500 veya eşdeğer özelliklerde olacaktır. 
2.3.3. 8 GB 1600 Mhz DDR3 belleği olacaktır. 
2.3.4. En az 2 GB DDR3 64 bit harici ekran kartına sahip olacaktır. Kartta 1 adet vga, 1 Adet DVI, 1 
Adet Hdmi bağlantı imkanı olacak ve soğutucu fanlı olacaktır. 
2.3.5. Monitör, 160°/160° görüş açılı, geniş ekran en az 20”, en az 1 VGA portuyla birlikte 1 adet 
DVI(Digital) porta sahip ve LCD/LED olacaktır. DVI bağlantı kablolarıyla birlikte teslim edilecektir. 
2.3.6. Serial ATA 3, boyutu 3,5”, en az 7200 Rpm, 64 mb cache ve 1 TB Sata HDD olacaktır. 
2.3.7. Bilgisayarlar üzerinde SATA DVD yazıcı olacaktır. 
2.3.8. Anakart üzerinde ses devresi tümleşik olacaktır. Tümleşik olarak en az 3 (üç) Sata, 1 (bir) 
paralel, 1 (bir) PCI Express 16x, 1 (bir) PCI Express 1x, 1 adet klasik PCI, en az 6 (altı) USB 2.0/3.0 
bağlantı noktası bulunmalıdır. USB portlardan en az 3(üç) adedi USB 3.0 ve en az 2 (iki) adedi 
kasanın ön tarafında çalışır durumda olacaktır. 
2.3.9. Anakart (PCB) üzerinde bilgisayar üreticisine ait logo üretim sırasında basılmış olmalıdır. 
Sonradan eklenmiş yapıştırma ve serigrafi ile üretilmiş çözümler ayrıca kazınmış anakartlar kabul 
edilmeyecektir. 
2.3.10. Bios üretici firmaya ait olmalı ve üretim aşamasında yüklenmiş olmalıdır. 
2.3.11. Güç kaynağı, sistemin sorunsuz olarak çalışmasını sağlayacak kapasitede ve en az 3 sata çıkışı 
olacaktır. Firma güç kaynağının gerçek değerini teklifinde belirtecektir. 
2.3.12. Sistem ile birlikte USB bağlantı özelliğinde kablolu/kablosuz, F Türkçe klavye ve 2 ya da 3 
tuşlu optik mouse ve hoparlör (monitörde hoparlör özelliği yoksa) verilecektir. 
2.3.13. Sistemde,  Windows 10 Professional Türkçe işletim sistemi lisanslı ve yüklenmiş olarak 
bulunacaktır.  
2.3.14. Üretici firmanın Genel Müdürlük İl merkezinde (Zonguldak) yetkili teknik servisi bulunacak ve 
bu durum belgelendirilecektir. Yetkili servisin unvanı-adresini içeren yetki belgesi, üretici ve/veya 
distribütör firma tarafından düzenlenebileceği gibi üretici firma web adreslerinden alınacak bir çıktı 
olarak sunulabilecektir. Web sayfasından alınarak sunulacak belge, web adresini içermesi ve İdare 
tarafından doğrulatılması halinde geçerli olacaktır. Arıza onarım işlemleri, teklif veren firmanın bilgisi 
dahilinde anılan servis üzerinden gerçekleştirilecektir. 
2.3.15. İstekliler, üreticinin Zonguldak il merkezindeki yetkili servisi ile yapılan servis anlaşmasının 
ürünlerin garanti süresini kapsadığına ilişkin Üretici ve/veya distribütör firma tarafından düzenlenmiş 
belgeyi teklif dosyasına ekleyeceklerdir. 
2.3.16. İnternet üzerinden BIOS ve firmware güncellemesi yapılmış olacaktır. Bunun için gerekli 
program da kurulu olacaktır. İşletim sisteminin tüm güvenlik güncelleştirmeleri de yapılmış olarak 
teslim edilecektir. 
2.3.17. Teklif edilen marka bilgisayar sisteminin TSE uygunluk belgesi veya üretici firmasına ait ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası teklifle birlikte verilecektir. 
2.3.18. Üretici veya ithalatçı firmanın satış sonrası hizmetler için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış 
Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi teklifle birlikte sunulacaktır. 
2.3.19. Kasa, monitör, mouse, klavye, vb. bileşenler aynı renkte olacaktır. Tüm bileşenler üzerinde 
ürünün logosu/markası bulunacaktır.  
2.3.20. Sistemle birlikte işletim sistemi ve donanıma ait yeniden kurulum Cd’leri, lisans, vb. orijinal 
dokümanlar verilecektir. 
2.3.21. Arıza durumunda hizmetin aksamaması için; 1 adet LED ekran, 1 adet anakart, 1 adet işlemci,  
5 adet hard disk, 2 adet power supply, 5 adet RAM bel lek,1 adet DVD writer optik sürücü, 5 
adet klavye, 5 adet mouse yedek olarak verilecektir. 
2.3.22. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecektir. 
2.3.23. Masaüstü bilgisayarlar energystar işaretli olmalı veya energystar için asgari verimlilik ve 
performans gereksinimlerini sağlamalıdır. 
2.3.24. Sistemin garanti süresi en az 2(iki) yıl olacaktır.  
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2.4. DOKÜMAN TARAYICI  
2.4.1. Tarayıcının tarama teknolojisi CIS veya CCD olacaktır. 
2.4.2. Optik çözünürlüğü en az 600 DPI olacaktır.  
2.4.3. Işık kaynağı RGB led olacaktır. 
2.4.4. Tarayıcı 200/300 DPI çözünürlükte, siyah beyaz tek taraflı dakikada en az 20 belge, siyah 
beyaz çift taraflı dakikada en az 40 belge, 200 DPI çözünürlükte, renkli tek taraflı dakikada en az 20 
belge, renkli çift taraflı dakikada en az 40 belge, 300 DPI çözünürlükte, renkli tek taraflı dakikada en 
az 15 belge, renkli çift taraflı dakikada en az 30 belge tarayabilecektir. 
2.4.5. JPEG, PDF, BMP ve TIFF formatında tarama yapabilecektir. 
2.4.6. Doküman besleme kapasitesi en az 50 sayfa olacaktır. 
2.4.7. Çıktı modu renkli en az 24 bit, siyah beyaz veya gri tonlamalı en az 8 bit olacaktır. 
2.4.8. Genişletilmiş metin algılama özelliğine sahip olacaktır. 
2.4.9. Arka tarafın görünmesini engelleme özelliğine sahip olacaktır.  
2.4.10. Farklı tür, boyuttaki dokümanların her seferinde yeniden ayarlarını yapmamak üzere kağıt 
boyutunu otomatik algılama özelliğine sahip olacaktır.  
2.4.11. Eğrilik düzeltme özelliğine sahip olacaktır. 
2.4.12. Tekyüz, Çiftyüz tarama özelliklerine ilave olarak, kullanıcı tarafından aktif hale getirilebilen; 
tarama sırasında görüntü (bilgi) olmayan boş sayfaları algılayıp atlayarak tarayabilecektir. 
2.4.13. Orjinal dokümanlar arasında ters yerleştirilmi ş metinleri algılayabilecek ve düzelterek 
tarayabilecektir. 
2.4.14. Tarayıcı çift kağıt alması durumunda çift kağıt aldığını algılayabilecek, kullanıcıyı uyaracak ve 
tarama işlemini durdurabilecektir. 
2.4.15. Günlük en az 1000 belge tarayabilecektir.  
2.4.16. USB arabirimi en az USB 2.0 olacaktır. 
2.4.17. Tarayıcı 220-240V, 50-60Hz standartlarına uygun olacaktır. Cihaz ile birlikte elektrik kablosu, 
USB kablosu ve gerekiyorsa adaptör ücretsiz verilecektir. 
2.4.18. Tarayıcının garanti süresi en az 2(iki) yıl olacaktır. 

2.5. YAZICI (A4 RENKL İ LAZER SİSTEMİ) 
2.5.1. Renkli baskı kalitesi en az 600x600 dpi çözünürlüğe sahip olacaktır. 
2.5.2. Optik tarama çözünürlüğü 600dpi olacaktır. 
2.5.3. Yazdırma hızı  (renkli, normal kalite,  A4)  4 sayfa/dakika,  (siyah,  normal kalite A4)  14 
sayfa/dakika olacaktır. 
2.5.4. Standart belleği en ez 128 MB olacaktır. 
2.5.5. Aylık en az 20.000 sayfa baskı kapasitesine sahip olacaktır. . 
2.5.6. Kağıt (normal, parlak), zarflar, saydamlar, etiketler, kartlar üzerine sorunsuz 
baskı yapabilecektir. 
2.5.7. Standart kağıt giriş kapasitesi 150 sayfa çıkış kapasitesi 50 sayfa olacaktır. 
2.5.8. Üzerinde standart USB 2.0 ve en az 10/100 Base TX ethernet portu bulunacaktır. 
2.5.9. Windows 2003/2008 Server, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 işletim 
sistemleri ile uyumlu olmalı ve Türkçe karakterleri basabilecektir. 
2.5.10. Yazıcı ile birlikte (biri yedek olmak üzere) 2 (iki) adet üretici orijinali toner,  kullanım kılavuzu, 
cihaz yazılımı ve kullanım kılavuzunu içeren CD, güç kablosu ve USB kablo verilecektir. 
2.5.11. Teklif edilen marka ve model belirtilecektir. 
2.5.12. Yazıcının garanti süresi en az 2(iki) yıl olacaktır. 
 
2.6. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNA ĞI 
2.6.1. Teklif edilen KGK sistemi 6 KVA yükü 10 dakika besleyecek şekilde akü durumuna sahip 
olacaktır. 
2.6.2. Online tasarımlı olacaktır. 
2.6.3. Şebeke yokken çalıştırılabilmesi için Cold Start özelliği olacaktır. 
2.6.4. Otomatik voltaj regülatörüne sahip olacaktır. 
2.6.5. Bakım By-pass özelliği olacaktır. 
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2.6.6. Kesintisiz Güç Kaynağının garanti süresi en az 2(iki) yıl olacaktır. 
 
2.7. AĞ ANAHTARLARI  
2.7.1. Teklif edilecek anahtar üzerinde en az 16 adet SFP ve 8 adet 10/100/1000Base-T/SFP portu 
hazır bulunmalıdır.  
2.7.2. Cihaz üzerinde en az 2 adet SFP/GBIC, XFP/SFP+ üreticinin orjinal ürünleri bulunacaktır. 
OEM ürün takılmayacaktır. 
2.7.3. IEEE 802.3,802.3u,802.3ab,802.3ae standartlarını destekleyecektir. 
2.7.4. Cihaz Layer3 olmalıdır. 
2.7.5. Teklif edilecek anahtar üzerinde yedeklemeyi sağlayabilmek için harici güç kaynağı da takılı 
olacaktır.  
2.7.6. Switching kapasitesi en az 80 Gbps,  anahtarlama performans değeri en az 65 Mpps olmalıdır 
2.7.7. Anahtarın her 10/100/1000 UTP portunda TDR veya VCT özelliği olmalıdır 
2.7.8. Anahtar üzerinde, her porta ait durum/duplex/hız bilgisi veren LED’ler bulunmalıdır 
2.7.9. En az 8,000 adet MAC adresi desteklemelidir. 
2.7.10. Cihazın MTBF değeri 330.000 saatten daha az olmayacaktır. 
2.7.11. Önerilecek cihazlar stack yapabilmelidir. 
2.7.12. Cihaz üzerinde en son ve en gelişkin özelliklere sahip Firmware ile teklif edilmelidir. 
2.7.13. Anahtar « Dhcp request broadcast » paketlerini, ayrı bir vlan deki DHCP sunucuya 
taşıyabilmek için DHCP relay özelliğini desteklemelidir.  
2.7.14. Erişim kontrol listeleri (ACL) herhangi bir performans kaybına uğramadan tanımlanacaktır. 
IPv6 ACL desteği olmalıdır. 
2.7.15. Cihaz güvenlik amaçlı olarak Dynamic ARP protection, IP source guard, DHCP 
protection/spoofing özelliklerini desteklemelidir. 
2.7.16. Anahtar, dinamik VLAN konfigürasyonunu desteklemelidir. Yeni bir VLAN’in tek bir anahtar 
üzerinde oluşturulması, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarda da otomatik olarak oluşturulmasını 
sağlamalıdır. 
2.7.17. Bütün 10/100/1000 portlar full-duplex çalışabilmelidir. Port hızları otomatik olarak 
algılanabilmelidir. 
2.7.18. Anahtar jumbo frame desteğine sahip olmalıdır. 
2.7.19. Anahtar SNMPv1,v2,v3,telnet,Secure Shell (SSHv2),HTTP,SSL ve console aracılığı ile 
yönetilebilmeli veya gözlenebilmelidir. 
2.7.20. Önerilecek cihaz, 220V ve 50Hz şebeke gerilimi ile beslenmelidir. Güç kabloları Türkiye 
şartlarına uygun olmalıdır. 
2.7.21. Tüm ağ anahtarları ve bileşenleri (SFP modülü vb.) aynı üreticinin ürünleri olacaktır. 
2.7.22. Anahtarlar üreticinin sağladığı en az 2 yıllık yazılım ve donanım garantisi ile birlikte teklif 
edilecektir. 
 
2.8.      PROJEKSİYON CİHAZI 
2.8.1. Cihazın görüntü teknolojisi 3LCD, parlaklığı ise en az 4200 ansilümen olacaktır. 
2.8.2. Lamba ömrü ekonomik modda en az 5.000 saat olacaktır. 
2.8.3. Cihazın gerçek(sıkıştırılmamış) çözünürlüğü en az 1024x768 olacaktır. 
2.8.4. Kontrastı en az 3000:1 oranında olacaktır.  
2.8.5. 4:3 resim formatlarını destekleyecektir. 
2.8.6. Bilgisayar Girişi (15 Pin), Kompozit Giriş, VGA Çıkış-Giriş, HDMI, S-Video, RS-232C ve 
USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B girişlerine sahip olacaktır. 
2.8.7. Otomatik kaynak tanıma özelliği bulunacaktır.  
2.8.8. Cihaz Windows XP, Windows 7 Windows 8 ve Windows 10 işletim sistemlerinin tüm 
versiyonları ile uyumlu çalışacaktır.  
2.8.9. Sistemle birlikte kurulum CD’leri, lisans, vb. orijinal dokümanlar verilecektir. 
2.8.10. Teklif edilen marka ve model belirtilecektir.    
2.8.11. Sistem tavan bağlantı aparatı ile birlikte verilecektir. 
2.8.12. Projeksiyon cihazının garanti süresi en az 2(iki) yıl olacaktır. 
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2.9.      İKL İM ALGILAMA, KONTROL ve VER İ TOPLAMA S İSTEMİ 
2.9.1. Sıcaklık, bağıl nem, hava kalitesi ve 3 faz ölçümü, su taşması kontrolü yapılabilecektir. 
2.9.2. Cihazla birlikte sıcaklık, nem, su taşması algılayıcı, kuru kontak ve 3 faz sensörleri ek olarak 
verilecektir. 
2.9.3. Jeneratör, şebeke ve UPS kontrolü, duman dedektörü ile yangın kontrolü yapılabilecektir. 
2.9.4. Network ve internet üzerinden erişim sağlanabilecektir. 
2.9.5. UTP kablo ile kablo mesafesi 200 metreyi geçmemek kaydıyla ek sensörler bağlanabilecektir. 
2.9.6. Eşik değerler aşıldığında sms, e-mail ve snmp trap ile bilgilendirme yapacaktır. 
2.9.7. İstenilen zaman aralıklarında tüm sensör değerlerini geriye dönük raporlayabilecektir. 
2.9.8. Her sensörü adresleyebilecek ve farklı eşik değerler verilebilecektir. 
2.9.9. Sistemin garanti süresi en az 2(iki) yıl olacaktır. 

3. GENEL HÜKÜMLER  
3.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere (3 ana madde ve alt maddeleri) sıra ile ve ayrıntılı olarak 
cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net 
olacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler ihtiyaca uygun asgari özellikler olup firmalar teklif 
edilen ürünün özelliklerini teknik şartname cevaplarında belirteceklerdir. Uygundur, sağlar, mevcut, 
olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teknik  
şartnameye verilen cevaplarda 3.15. maddede belirtilecektir. Aksi durumda değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
3.2. Firmalar, teklif ettikleri ürünler için üretici ve/veya distribütör firmadan bu ihaleye özel satış ve 
teknik destek vermeye dair yetki belgelerini teklif dosyalarına ekleyeceklerdir. 
3.3. Teklif edilen donanım ürünleri 220 VAC (± % 10) 50  Hz. (± % 2) şehir şebekesinde 
sorunsuz olarak çalışabilmelidir. 
3.4. Teklif edilecek ürünlerin garanti süreleri en az iki yıl olacaktır. İstekliler, garanti süresinin 3 yıl 
olması durumu için de ayrıca alternatif teklif verecektir. İdare, alternatif teklifi değerlendirmeye alıp 
almamakta serbesttir.  
3.5. Yüklenici firma sipariş edilen ürünlerin ilgili işyerine kurulum ve çalıştırılmasından sorumludur. 
Siparişi alan firma Sistemler ile ilgili orijinal kullanım kitapları ve diğer dökümanlar (CD, disket, vd.) 
her ürün için bir takım olarak ayrı ayrı verilecektir. Masaüstü bilgisayar sistemleri için istenen Microsoft 
yazılımları open lisanslı olarak teklif edilebilecek, yazılımların teslimatı elektronik olarak 
yapılabilecektir. Yazılımların Kurumumuz adına lisanslandığı üretici firma web adreslerinden 
görülebilecektir. 
3.6. Her kalem ürün için teklifle birlikte tanıtıcı katalog verilecektir. 
3.7. Teklif edilecek her bir ekipman ve malzeme son teknoloji ürünü ve yeni olacaktır. 
3.8. Teçhizatlara garanti süresi içinde yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait 
işlemler firma tarafından ücretsiz olarak ve en fazla 10 (on) işgünü içerisinde 
gerçekleştirilecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, 
oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) masraf firma tarafından 
ödenecektir. 
3.9. Masaüstü bilgisayar sistemleri siparişini alan firmalar sipariş edilen ürünleri İdare tarafından 
kullanılmakta olan standart yazılımlar yüklenmiş olarak teslim edeceklerdir. Bu yazılımlar 
Kurumumuzda mevcut olup ayrıca lisans gerektirmemektedir. Yazılımların kurulum detayları TTK 
APK Daire Başkanlığı tarafından siparişi üstlenen firmalara verilecektir. 
3.10. Üretici veya ithalatçı firmanın satış sonrası hizmetler için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış 
Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi teklifle birlikte 
sunulacaktır. 
3.11. Firmalar teslim sürelerini tekliflerinde belirteceklerdir. Siparişi alan firmalar tüm malzemelerin 
teslimatını 30 (otuz) gün içinde gerçekleştirecektir. Malzemelerin teslim yeri, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu APK Daire Başkanlığı (Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan SOYAK Sokak, No: 2 
ZONGULDAK). Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır. 
3.12. Malzemelerin teslim edilerek işin sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasını müteakiben 
10 (On) gün sorunsuz olarak çalıştıklarının görülmesi ile kabul yapılacaktır. Bu kabul işlemi, 
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Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile APK Daire 
Başkanlığı teknik personelince yapılacaktır. 
3.13. Malzemeler TTK Genel Müdürlüğü adına fatura edilecektir. 
3.14. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene 
İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir. 
3.15. Sipariş edilecek malzemelerin cins ve miktarları aşağıda listelenmiştir: 
 

Sıra No 
(Teknik  
Şartname) 

Malzeme Cinsi Miktar Marka Model 

2.1 Tip1 Dizüstü Bilgisayar Sistemleri 3  

2.2 Tip2 Dizüstü Bilgisayar Sistemleri 4  

2.3 Masaüstü Bilgisayar Sistemleri 140  

2.4 Doküman Tarayıcı 20  

2.5 Yazıcı (A4 Renkli Lazer) 8  

2.6 Kesintisiz Güç Kaynağı 1  

2.7 Ağ Anahtarları 2  

2.8 Projeksiyon Cihazı 2  

2.9 İklim Algılama, Kontrol ve Veri Toplama Sistemi 1  

 
3.16. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 

FATURA ADRESİ VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI  

 
Türkiye Ta şkömürü Kurumu Genel Müdürlü ğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 
67090 ZONGULDAK  

 
KARAELMAS  

 
879 003 3931 
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EK-1 
 

MUAYENE İSTEK FORMU 
 
 

 
 

 
 
 
TÜRKİYE 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 

 


