
2018 YILI 
TOTAL STATION 

 TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1- AMAÇ  
TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak açı ölçer, mesafe ölçer ve kayıt 
ünitesinin birleştirildi ği tek bir kompakt ünite olacak şekilde 1 adet total station cihazı (elektronik 
mesafe ve açı ölçer)  satın alınacaktır. Cihaz her iki dürbün durumunda mesafe ve açı okuması 
yapabilmelidir,  
 
2- TEKN İK ÖZELL İKLER  
2.1-  Teleskop büyütme : 30X 
2.2-  Cihaz ekranında 2cc direkt olarak görüntülenebilmelidir. 
2.3-  Açı ölçümünün karesel ortalama miktan 3''(1,Omgon) u geçmemelidir. 
2.4- Cihaz çift eksen kompansatör sistemine sahip olmalıdır ve-çalışma aralığı en az + 6 
'olmalıdır. 
2.5-  Uzaklık ölÇü birimi metıe veya feet olarak seçilebilmeli ve okunabilen en küçük mesafe ölçü 
birimi 
istendiğinde 1,0 mm seçilebilmelidir. 
2.6- Prizma ile uzaklık ölÇümünde standart sapma 2mm+2ppm den kaba olmamalıdır. Prizmasız 
mesafe ölçümünde 200m kadar standart sapma 3mm+2ppm kaba olmamalıdır. 
2.7-  Cihazda %90 reflektive yüzeylerde en az 500 m reflektörsüz ölçme özelliği bulunmalıdır, 
2.8-  Cihaz normal hava şartlannda (20km civan görüş alanı olan hava şartlannda)1 prizma ile 
4000 m mesafe okuyabilmelidir. 
2.9- Dürbün ile prizma gönintüsünü 1.3m veya daha kısa mesafede netleştirme yapmak ve mesafe 
okumak mümkün olmalıdır. 
2.10-  Uzunluk ölçümünde standart, sürekli ve hassas ölçüm modlan bulunmalıdır. 
2.11-  Atmosferik düzeltmeleri (ısı, basınç,v.b girilerek ) otomatik olarak yapmalıdır. 
2.12-  Koordinatlan deniz seviyesinde hesaplayabilmelidir, 
2.13-  Aplikasyon işlerinde mesafeyi bulunulan arazi seviyesinde hesaplayabilmelidir. 
2.14- Cihazın kayıt ünitesi döhili veya kart sistemli olmalıdır. Dahili veya kayıt kayıt kapasitesi 
asgari 500 mb olmalıdır, 
2.15- Kayıt ünitesinden bilgisayara bilgisayardan kayıt ünitesine karşılıkh bilgi aktarımını 
sağlayacak tüm .donanım ve yazılımları verilecektir. 
2.16-  Ekran ,dürbün ve tuş takımı gece çalışmaları için aydınlatılabilmelidir. 
2.17-  Cihaz lazer ile mesafe okumalarda lazer pointer ile işaretleme yapabilmelidir. 
2.18- Bataryalar normal mesafe ve açı ölçümlü kullanımda günde kesintisiz en az 15 saat 
çalışmaya elverişli olmalıdır. 
2.19- Cihaz bataryası en az 4000 mAh'lik Li-ion özellikte olmalıdır. Bu bataryanın şarj süresi 
orijinal şarj cihazı ile 6 saati geçmemelidir. 
2.20-  Batarya tasarrufu açısından cihazın otomatik kapanma özelliği olmalıdır, 
2.21-  Cihaz bataryalı ağırlığı 6 kg geçmemelidir. 
2.22-  Cihaz üzerinde elektronik düzeç veya silindirik ve küresel düzeç bulunmalıdır. 
2.23- Cihaz tamamen su ve toza dayanık|ı olmalı ve en az lP65 standartlarında su ve toz 
geçirmezlik özelliği olmalıdır. 
2.24-  Cihaz üzerinde arazi çalışmalannı kolaylaştıncı geriden kestirme,'1 noktadan Geriden kot 
kestirmesi koordinatlı aplikasyon, semt hesabı, alan hesabı, Hacim hesabı,en kesit, dik ayak dik 
boy alımı, düzlem ofset ve sütun ofset ile 3Boyutlu yol programı mutlaka bulunmalıdır cihaz 
üzerinde olmalıdır. 
2.25-  Cihaz üzerinde lazer şakül bulunmalıdır. 



2.26-  Cihaz Türkçe olarak çahşmalı, tüm ekranda çıkan bilgiler Türkçe olmalıdır. 
 

3- CİHAZ İLE VER İLECEK ÜCRETS İZ VERİLECEK AKSESUARLAR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 

Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili birim elemanlarınca 
müştereken yapılacaktır. 

  
5- GENEL HÜKÜMLER  
5.1-  Teknik şartnamenin maddeleri cevaplandırılacaktır. 
5.2-  Firmalar tekliflerinde marka ve model belirtecekler ve tanıcı katalog vereceklerdir. 
5.3- Firmalar teklifleri ile birlikte ücretsiz ve ücrete tabi zaruri yedeklerin ücretliler fiyatları ile 
birlikte bir listesini vereceklerdir. 
5.4- Cihaz, orijinal ambalajları içinde tüm aksesuarları ile birlikte TTK Genel Müdürlüğü Makine 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğine 
teslim edilecektir. 
5.5- Cihaz her türlü fabrikasyon ve işçilik halalanna karşı 2 yıl süre ile ücretsiz ve 5 yıl süre  ile 
ücretli bakım onarım ve yedek parça garantisi vermelidir.  
5.6-  Cihazın 10 yıl süre ile tamir ve bakımlarının yapılacağı tekliflerde belirtilerek garanti edilecektir. 
5.7- Teklif sahibi firmanın Türkiye’de bakım, tamir ve yedek parça konularında hizmet 
verebilecek yetkili servis laboratuarı bulunacaktır. Ayrıca firmanın servis laboratuarı TSE Servis 
Yeterlilik Belgeli olacaktır.  
5.8- Teslimatla birlikte cihaz için Türkçe çevrili kullanma, yedek parça, tamir ve bakım katalogları 
verilecektir. 
5.9- Firma, cihazın teslimiyle birlikte TTK elemanlarını yeterli bir süre ücretsiz olarak kullanma, 
tamir ve bakım konularında eğitecektir. Eğitimin yeterli olmadığı tespit edildiğinde firma ücretsiz 
olarak ilave eğitim verecektir. 
5.10- 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. 
 
 
 

Sıra 
No       

Aksesuarın adı                                         Miktarı  
( adet ) 

1-  Orijinal cihaz sehpası 1 
2-  TekIi Prizma 2 
3-  Tekli Prizma Tutucusu 2 
4-  Düzeçli Reflektör Jalonu 2 
5-  Aktarma kablosu ve prog veya 

diğer aktanm ekipmanı USB Bellek ) 
1 

6-  Batarya Şarj Cihazı 1 
7-  Taşıma çantası ve avadanlık takımı 1 
8-  Kullanma kılavuzu 1 



5.11- Fatura kesim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
  

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

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

KARAELMAS 815 007 8618 

 
6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
6.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Cihaz en geç 75 takvim günü içinde 
teslim edilecektir.  
6.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir. 

 
       Malzemenin Cinsi  Sip.Mik. 
      Total Station     1 ad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
 
 
 


