
2016 YILI 
ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR (ÇZK) REDÜKTÖRÜ ALT VE ÜST 

GÖVDELER İNİN İŞLEME İŞLERİ İÇİN 
TEKN İK ŞARTNAME 

 
   1-AMAÇ 

TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğünce F-502-1,2 no.lu resme göre dökümü 
yapılmış olan 20 takım 45 HP’lik Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) redüktörü alt ve üst 
gövdelerinin işleme işleri yaptırılacaktır. 

 
            2- FİRMACA YAPILACAK İŞLER  

2.1-F-502-1,2  no.lu resme göre dökülmüş olan redüktör alt ve üst gövdeleri Maden Makinaları 
Fabrika İşletme Müdürlüğü iş sahasından firmaca alınıp işlenmesini müteakip aynı işyerine 
sağlam olarak teslim edilecektir. 
2.2-İmalat ; F-502-1, 2 no.lu resimlerde gösterilen şekil, ölçü, tolerans, işleme işareti ve izahata 
göre gerçekleştirilecektir. 
2.3-Delik eksenlerindeki kaçıklıkları önleyebilmek için redüktör gövdeleri BOHRWERK 
tezgahında işlenecektir. 
2.4-Birlikte işlenmiş olan redüktör alt ve üst gövdelerini ayırt edebilmek için bu gövdeler 
birbirlerini tanıtıcı aynı bir rumuzla silinmeyecek şekilde işaretlenecektir. 
2.5-İşleme işlemi bitmiş olan redüktör gövdeleri temizlendikten sonra korozyona karşı işlenmiş 
yüzeyler yağlanacak, işlenmemiş yüzeyler ise gri veya kırmızı renk boya ile boyanacaktır. 
2.6-Redüktör alt ve üst gövdeleri birbirleri ile eşleşmiş olarak teslim edilecektir. 

 
   3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL 

3.1-Kontrol, muayene ve  kabul bu şartname esasları dahilinde  TTK Genel Müdürlüğü Makine 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Maden 
Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü  elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
3.2-Kurumumuz yetkili elemanları imalatın her safhasını kontrol etmeye yetkili olacaktır. 

 
   4-GENEL HÜKÜMLER 

4.1-Firmalar teklifleri ekinde mevcut tezgah parklarını teknik özellikleri ile birlikte gösteren bir 
listeyi vereceklerdir. 
4.2-Firma işyeri gerek görüldüğünde TTK elemanlarınca tetkik edilerek bu işin yapılıp 
yapılamayacağı konusunda firmaya yeterlilik verilecektir. 
4.3-Redüktör gövdelerinin firmaca TTK işyerinden alınıp işlendikten sonra TTK’ya teslim 
edilinceye kadar geçen süre içinde bu gövdelerde meydana gelebilecek her türlü hasar ve 
kayıptan firma sorumlu olacaktır. Redüktör bağlantı civataları Kurumumuz tarafından firmaya 
verilecektir 
4.4-İşleme esnasında redüktör gövdelerinde kullanılmasına mani teşkil edebilecek döküm 
boşluğu veya başka bir kusur çıkması halinde imalat durdurulacak ve durum TTK’ya hemen 
bildirilecektir. TTK yetkililerinin görüşleri doğrultusunda işleme devam edilecek veya parça 
ıskartaya ayrılacaktır. Bu husus TTK ve firma yetkililerinin katılacağı bir tutanakla tespit 
edilecektir. 

a)Iskartaya ayrılan parça üzerinde firmaca harcanan işçilik süresi ve tezgah cinsi TTK 
ve firma yetkililerince bir tutanakla tespit edilecektir. Bu zaman üzerinden firmaya ödeme 
yapılacaktır. 

b)Iskarta parçalar TTK’ya iade edilecektir. 
4.5- Firmalar birim fiyatlarını 1 takım redüktör gövdesi (alt ve üst) için vereceklerdir.  
 
 
 
 



4.6-Arızalı parçaların tamiratla tekrar kullanılmasına TTK yetkililerince karar verilmesi halinde 
tamiratları TTK’ca veya TTK’nın talebi üzerine ücreti mukabilinde firmaca yapılarak imalata 
devam edilecektir. Tamirat ücreti TTK ve firma yetkililerince bir tutanakla tespit edilecektir.  
Firma bu iş için talaş kaldırma işçiliğinin (tezgah cinsine göre) saat ücretini teklifinde 
belirtecektir. Bu hususu belirtmeyen firmanın ihaleyi alması halinde bu iş için ek ücret 
talep etmediği kabul edilecektir. 
4.7-Teknik şartnamemize uygun yapılmayan imalatlardan dolayı TTK’nın uğradığı zarar 
firmanın ilk istihkakından kesilecektir. Hatalı imalatın 1 takımı aşması halinde sipariş TTK’ca 
iptal edilecektir. 
4.8-İşlenmiş redüktör gövdeleri teslim alındığında ölçü ve muayene ücreti alınmayacaktır. 
Ancak hatalı olarak işlenen redüktör gövdeleri iade edilecek, hata giderildikten sonra ikinci 
defa yapılan ölçü ve muayene ücreti olarak firmadan 200,00 TL./tk. alınacaktır.  
4.9-Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında eksik, hatalı 
imalat vb. gibi noksanlıklar görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve tespit edilen hususular 
en geç iki hafta içinde ücretsiz olarak firmaca yerine getirilecek veya düzeltilmesi mümkün 
olmayan imalat hatalarında ise teknik şartnamenin 4.8 maddesi geçerli olacak veya TTK 
alacağı için Kanuni yollara baş vurabilecektir. 
4.10- Alternatif firma tekliflerinin değerlendirilmesinde TTK tamamen serbest olacaktır. 
4.11-Teklif hazırlama ve/veya işleme işlemi sırasında resimler üzerindeki anlaşılamayan 
hususlarda Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ile görüşülerek bilgi alınabilecektir.   
4.12-İlk redüktör gövdesinin (1 tk) işlenmesinin bitiminde bu gövde (1 tk), kontrol için TTK’ya 
geri verilecek, kontrol ve muayeneler neticesinde redüktör gövdesinin uygun işlendiği 
görüldükten sonra firma diğer gövdelerin işlenmesine devam edecektir. Firma bir hafta içinde 1 
tk. Redüktör gövdesinin işlenmesinde başarılı olamaz ise sipariş iptal edilecektir.  
4.13-İşlenmemiş redüktör gövdelerinin  ( alt – üst ) ilk partisi firmaca sözleşme imzalanmasına 
müteakip 10 gün içinde  ( firma talebi 5 tk’ ın altında olmamak kaydıyla ) Maden makineları 
Fabrika İşletme Müdürlüğü iş sahasından alınacaktır. 2. parti işlenmemiş redüktör gövdelerinin 
alınabilmesi için, 1. parti alınan ve firmaca işlenmiş redüktör gövdelerinin Maden Makinaları 
Fabrika İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  
4.14-Redüktör gövdeleri 1.500,00 TL/tk. teminat karşılığı firmaya verilecektir. 
4.15-Malzemelerin her parti 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. 
 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
5.1-Redüktör gövdeleri aşağıdaki termin planına göre 60 takvim günü içinde teslim edilmiş 
olacaktır. 
5.2-Sipariş miktarı ve fatura kesim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

                                                                                                                          1.parti         2.parti 
     Etinorm          Malzemenin Cinsi              Resim no         Sip. Mik.            30 gün        60 gün 

        817 094 0151   Redüktör Gövdesi            F – 502- 1,2       20 Tk.              10 Tk.         10Tk. 
    (1 Tk. alt – üst)   
 

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 

 
 
 



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 

 
 
 

 
 

 
 

 


