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KAMYON ve İŞ MAK İNESİ LASTİĞİ 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1-AMAÇ: Karadon TİM ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen kamyon ve iş makinesi lastikleri satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER : 
 
2.1- Dış lastik ; 
2.1.1- Dış lastikler tabii kauçuk, sentetik kauçuk veya bunların uygun şekilde yapılmış kombinasyonu terkibinde 
olacaktır. Lastikler en zor yol şartları ile kuru-ıslak zemine uygun, yol tutuş kabiliyeti yüksek ve sert zeminlerde 
yumuşak tutuş sağlamalıdır. 
2.1.2- Her dış lastik üzerine 2.4 maddesindeki standartlarda belirtilen işaretler markalanacaktır. Bu işaretler asgari 
aşağıdaki bilgileri ihtiva edecektir. 

a) İmalatçının ismi veya ticari markası, üretildiği ülke, 
b) Anma boyutu, ECE Yönetmeliği onay işareti ve numarası veya DOT uygunluk sembolü 
c) Kat muadili ve/veya yük sınıfı ve/veya yük indeksi-hız sınırı, 
d) İmalat seri veya seri grubu (hafta kodu) numarası, 
e) İç lastiksiz lastik için “Tubeless” yazısı, 
f) Dış lastikler için; 

                1- Lastiğin taşıyabileceği azami yük ve bu yükte lastik soğukken uygulanması gereken basınç değeri 
                2- Sırt ve yanaklardaki gövde katsayıları ve bunların yapıldığı kord malzemesinin cinsi (naylon, rayon, 
polyester veya çelik v.b) 
 
2.1.3- Dış lastiklerde, hiçbir kötü işçilik belirtisi görülmeyecektir. Bütün katlar başlık veya ekler dahil her noktada 
düz ve muntazam kabarcıklardan, dalgalı kortlardan hava ceplerinden ve diğer kusurlardan ari olacaktır. 
2.1.4- Dış lastikler TRA (The Tire andRimAssociation) veya ETRTO (TheEuropean Tire andRim Technical 
Organization) standartlarından birine uygun olarak üretilmiş olacaktır. 
2.1.5- Firmalar, üreticilere ait, kamyon-otobüs-kamyonet-minibüs vs için TS 11375 ve iş makinaları için TS 
ISO 4250 Uygunluk belgelerini teklifleriyle birlikt e vereceklerdir. 
 
 
3- KONTROL , MUAYENE ve KABUL : 
    Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER : 
4.1- Teslim edilecek  dış lastikler, sevkiyat sırasında imalat tarihinden itibaren 6 aydan daha fazla yaşlı 
olmayacaktır. Firma, teslimatta seri numaralarını ve lastiklerin imalat tarihlerini gösteren bir liste verecektir. 
4.2-Tüm lastikler yerli üretim olacaktır. Türkiye'd e üretim yapan firmalardan herhangi birinin yurtdı şı 
(Avrupa Birli ği Üyesi Ülkeler) üretimi lastik teklif edilebilir. Firma teklifinde lastik tiplerini, marka ve 
modelini gösterir resimli katalog verecektir. Lastikler TSE Belgeli olacaktır. İstekliler tekliflerinde hangi 
markanın, hangi model lastiğini teklif etti ğini açıkça belirtecektir. Yüklenici, ihale teklifin de hangi marka 
ve model lastikleri katalogları veya broşür ile teklif etmi ş ise, teslimatta da aynı marka ve model lastikleri 
teslim etmek zorundadır. 
İdarenin gerekli görmesi halinde, alımı yapılacak lastiklerin her türlü deney, test ve laboratuvar analizleri 
ücreti yüklenici firma tarafından kar şılanacak şekilde idarenin belirleyeceği yerlerde yaptırılabilecektir. 
4.3-Üretici firmalara ait TURKAK onaylı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgelerini vereceklerdir. 
4.4- Firma, üretim tarihinden itibaren 5 yıldan daha az süre geçmiş her dış lastik için orijinal taban deseni 
silininceye( diş derinliği TWI=1,6 mm.)  kadar üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti verecektir. 
İmalat hatası olduğu kanısına varılan lastik için firmaya başvurulur. Lastiğin teknik incelenmesi, başvuru 
tarihinden en geç 30 gün içerisinde firma temsilcisi tarafından ücretsiz olarak yapılır. Teknik inceleme sonucu 
imalat hatası tespit edilen lastiğin aşınma payı düşüldükten sonra kalan diş derinliği esas alınarak ihalede teklif 
edilen satış fiyatı üzerinden tazminat tespit edilir. Tespit edilen tazminat tutarı karşılığında uygun ebat ve 
miktarda lastik TTK’ya 30 gün içerisinde teslim edilir. 
4.5-Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar: 
İhale konusu lastikler ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari 
garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklıdır. 



4.6- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 
4.7-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. 

4.7- FATURA DÜZENLEME  
 Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha  (1 asıl 3 suret) olarak  aşağıda belirtilen esaslara 
göre düzenlenecektir.   
4.7.1-  Faturalar, teknik şartnamede belirtilen mal/malların dağılımına uygun olarak ait oldukları birim / 
birimler adına ayrı ayrı düzenlenecektir.   
4.7.2-  Kısmi teslimat yapılabileceğinin İdarece uygun görüldüğü hallerde; yüklenici kısmi olarak teslim 
edeceği malın miktar ve cinsini İdareye (Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına mektup, faks vs.) bildirecek 
ve İdareden hangi birime ne miktar ve cins mal için fatura kesileceğinin bilgisini alacaktır. Faturalar, bu 
bilgi doğrultusunda düzenlenecektir. 
4.7.3- İdarece uygun görülen sipariş miktarı artırımlarında veya eksik teslimatlarda fatura düzenleme 
(4.7.2) deki esaslara uygun olarak yapılacaktır. 
4.7.4-  Birimlere ait fatura bilgileri aşağıda belirtilmi ştir. 
 

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 

 
 
 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ: 
5.1- Firmalar lastikleri 15 günde teslim edeceklerdir. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir. 
5.2- Sipariş miktarı, ebat ve tipler aşağıda gösterilmiştir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıra 
No. Malzemenin Cinsi  

Toplam 
Miktar 
(Adet) 

1 315 X 80 R22,5  M+S Hafriyat Tip Arka Aks Lastiği (Araç:Ford Cargo) 8 

2 315 X 80 R22,5  Hafriyat Tip Ön Aks Lastiği (Araç:Ford Cargo) 2 

3 
26,5 R25 L4 Tip  Ağır Hafriyat Koşullarına Uygun Yükleyici Lastiği (Araç:Volvo L 
150 D) 4 


