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 TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1 – AMAÇ 

Kurumumuza ait Alçıtepe isimli kılavuz botunun karaya alınarak raspa, boya ve tamir - bakım 
işleri yaptırılacaktır. 

2 - FİRMACA YAPILACAK İŞLER 

2.1- Kılavuz botu karaya alınarak karina, borda, kıç platform, güverte, iç ve dış aksam                      
( makine dairesi, yeke portuç vb. alanlarda dahil )  en az 200 bar basınçlı tatlı su ile yıkanacaktır.  
2.2- Kılavuz botu makine dairesi, yeke vb. talep edilen kapalı alanlara boya uygulama öncesinde 
yüzey hazırlığı için kimyasal temizlik yapılacaktır. 
2.3-  Kılavuz botunun iç ve dış aksamında  ( makine dairesi, yeke  portuç  vb.  alanlar  dahil )   
gerekli olan alanlarda  SA2  girit  ve  mekanik  raspa  yapılacaktır.      
2.4- Kılavuz botu orjinal renklerinde 3 ( üç ) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. 
Firmalar tekliflerinde kullanacakları boya markasını belirteceklerdir. 
2.4.1- Teknenin astar boyası kuru film kalınlığı minimum 2x120 mikron epoksi astar boya ile 
boyanacaktır. 
2.4.2- Teknenin son kat boya uygulaması astar uygulaması yapılan alanlara kuru film kalınlığı 
minimum 2x120 mikron epoksi/poliüretan boya ile boyanacaktır. 
2.4.3- Teknenin ara bağlayıcı boya uygulaması karina ve façada astar boya üzerine kuru film 
kalınlığı minimum 1x75 mikron bağlayıcı boya ile boyanacaktır. 
2.4.4- Teknenin karina ve façasının antifouling boya uygulaması kuru film kalınlığı minimum 
2x125 mikron boya ile boyanacaktır. 
2.4.5- Teknenin sancak- iskele baş taraftaki gemi isimleri, kıç taraftaki gemi ismi ve bağlama 
limanı ile iç ve dış aksamdaki mevzuat gereği markaları yazıldıkları zemine uygun kimyasal 
nitelikte beyaz boya boyanacak; yine kaptan köşkü üstünde sancak ve iskele dış taraflarda 
bulunan sarı/pirinç/krom plakalar üzerindeki iki adet bot ismi ise siyah renk boya ile gömme 
yazısı yazılarak yerine montajı yapılacaktır.   
2.5- Teknenin güverte üst yapısındaki ( Aluminyum üst yapı, makina üzeri, fan muhafaza, direk, 
manikalar dahil ) mevcut olan eski boya yüzey hazırlığı için raspa (girit/ mekanik vb.) yapılarak 
tamamen sökülüp temizlenerek gerekli yüzey hazırlığı yapılacaktır.  
2.6- Teknenin aluminyum üst yapısı yapılacak yüzey hazırlığı akabinde 3 ( üç ) yıl koruma 
sağlayacak şekilde boya speksine uygun olarak 2 kat astar ve 2 kat son kat olmak üzere dört kat 
boya uygulaması yapılacaktır.  
2.7- Kılavuz botu bünyesindeki mevcut tutyalar sökülecek ve tüm kaynak çapakları yalıtılıp 
temizlenecektir. Bunların yerine Kontrol Heyetinin uygun göreceği Türk Loydu Sertifikalı 2.5 
kg'lık 22 adet karina tutyası mevcut yerlerine kaynatılacaktır. Pervane şaftlarına da 2’şer adet şaft 
tutyası takılacaktır. 
2.8- Kılavuz botunun güverte sacının , üst  alüminyum  yapı sacı ile birleşim yeri olan kısımdaki  
mevcut lastik sökülerek temizlenecek  ve  üst yapı etek saçlarının lokal onarımları yapılarak 
birleşim lastiği  işin tekniğine uygun mutlak sızdırmazlık sağlayacak şekilde yerine monte 
edilecektir. 
2.9- Kılavuz botunun davlumbazı iç donanımı ile kaplamalarının demontesi sonrası yüklenici 
tarafından aluminyum üst yapı bağlantı yerlerinden sökülüp, (kaldırılıp/indirilecek) 6 adet alt 
bağlantı takozu ve takozların oturmuş olduğu faundation sacları kontrol edilecektir. 
 
 
 
 



2.10- Kılavuz botunun davlumbaz girişindeki aluminyum kaporta kapısının kol , kilit , kenar 
lastik yuvası ile menteşelerin bakım onarımları yapılarak , orijinal ölçüsünde kenar lastik fitilleri 
ile kapının iç kısma bakan taraftaki ahşap kaplaması izolasyonu ile birlikte yenilenerek kapı 
tamamen  rahat çalışacak şekilde yerine monte edilecektir. 
2.11- Kılavuz botunun güvertesinde bulunan 3 adet menhol kapağından 2 adeti komple olarak 
yenilenecek, diğer kapağı da kol, kilit, kenar lastik yuvasının bakımından sonra kenar lastik 
fitilleri yenilenerek rahat çalışacak şekilde yerlerine monte edilecektir.  
2.12- Kılavuz botunun güvertesinin ön kısmında bulunan Ø 42 mm’ lik krom boru malzemeden 
yapılmış resimde görülen şekilde uzunluğu ~ 290 cm olan puntelden 2 ( iki ) adet,  arka kısmında 
bulunan Ø 42 mm’ lik krom boru malzemeden yapılmış resimde görülen şekilde uzunluğu ~ 240 
cm olan puntelden 4 ( dört ) adet yenilenerek yerlerine monte edilecektir. Diğer krom punteller 
tamir - bakımı yapılarak polisaj uygulaması ile temizlendikten sonra parlatılarak yerlerine monte 
edilecektir.  
2.13- Kılavuz botu güvertesinin sancak ve iskelesinde zeminde bulunan resimde görülen yerdeki                     
1" demir boru malzemeden yapılmış  ~ 910 cm. uzunluğundaki iki adet puntel yenilenecektir.   
2.14- Kılavuz botunun güvertesinde bulunan iki adet çapadan biri deforme olduğundan                       
( resimde görülen şekilde ) diğer çapaya uygun ebat ve ağırlıkta, her iki çapanın zincirleri ise 
bağlama ekipmanları ile birlikte 25 mt. uzunluğunda galvenizli olarak yenilenerek komple 
değişecek, diğer çapanın demiri ise kum raspası yapılarak 1x150 mikron ,mastik epoksi katran 
içermeyen siyah boya ile boyanarak tekrar güvertedeki eski oturma yerlerine düzenekleri 
yapılarak monte edilecektir.  
2.15- Kılavuz botundaki bütün usturmaçalar sökülecek, takıldığı yerler komple yenilenerek 
yerlerine 100 x 100 mm ebadında toplam 23 mt. uzunluğunda D tipi usturmaça takılacaktır. 
Bunlar; kılavuz botunun baş tarafında resimde görülen yere 11 mt. uzunlukta, arka kısmında 
resimde görülen yere 8 mt. uzunlukta ve onun üstünde iskele ve sancak taraflarda köşelere   2’şer 
mt. uzunlukta kullanılacaktır. Usturmaçaların montajında kullanılacak pim - cıvata, somun ve 
pullar min. 30 mikron sıcak galveniz daldırma kaplamalı olacak malzemeden olacaktır.  
2.16 - Kılavuz botunun baş kısmında resimde görülen yerde bulunan deniz suyunun güverteye 
girmesine engel olan V şeklindeki baş tarafı 23 cm. orta tarafı 37 cm yüksekliğinde olan 485 cm. 
uzunluğundaki muhafaza kesilerek onun yerine 6 mm kalınlığında ki saçtan malzemeden 
yapılacak muhafaza kaynakla monte edilecektir. 
2.17- Kılavuz botunun üst yapısında kaptan köşkü ile personel oturma bölümünde mevcut olan 
deforme olmuş eski tavan, alabanda ve zemin kaplamaları sökülerek gerekli hazırlık ve temizlik 
yapılacaktır. 
2.17.1- Tavan kaplamaları ve alabandaların altına üst yüzeyleri alüminyum folyo kaplı en az 5 
cm. kalınlığında 1. sınıf taş yünü panel/plakalar ile işin tekniğine uygun kaplanarak izolasyonu 
sağlanacak şekilde yenilenecek,   
2.17.2- Tavan kaplamasında 8 - 12 mm’lik  1. sınıf marin tipi su kontrası kullanılacak,  su 
kontrasının üzeri 1. sınıf laminat (Gemtas), arkası ise astar kaplı olacaktır. (Renk Kontrol Heyeti 
tarafından belirlenecektir.) 
2.17.3- Kaptan köşkü ve personel oturma mahallinde zeminin alt karkası yenilenerek üzerine 
18/20 mm 1. sınıf marin tipi su kontrası kullanılarak zemin tabanının oluşturulacak, 
2.17.4- Kaptan köşkü ve pilot oturma mahalli zemini ( ~ 7,5 m² ) 1. sınıf, yanmaz ve gaz 
çıkarmaz, ağır şartlara ve yoğun sirkülasyona dayanıklı PVC vinil zemin kaplanması ile 
yenilenerek ve köşeler 6 cm ahşap süpürgelik ile çevrilecektir. Süpürgelikler pvc renginde boya 
ve cilalı olacaktır. ( PVC zemin kaplamasının rengi Kontrol Heyeti tarafından seçilecektir.) 
2.18- Kılavuz botunun kaptan koltuğu, iki adet pilot koltuğu ve salondaki karşılıklı iki adet 
personel sediri renk ve deseni Kontrol Heyetince daha sonradan belirlenecek suni deriden 
kaplaması yapılacaktır. Ayrıca bunların sökülüp yıkanabilir kılıfları da dikilecektir. 
2.19- Kılavuz botu kaptan köşkü konsol üzerinde bulunan metal göstergeler ile diğer ışıklı pano, 
tablo vb. diğer göstergeler temizlenerek yapılan iç dekerasyona uygun boyanacak, yine bu 
mahalde bulunan ahşap kapı , pencere kasaları gibi vb. yerlere 1. sınıf pinoteks , vernik ve cila 
uygulaması yapılacaktır.  



2.20- Kılavuz botunun resimde görülen KODEN MDP 1260 marka seyir radarının anteni 
yenilenecektir. 
2.21- Kılavuz botuna hava ve deniz şartlarından etkilenmeyecek şekilde klima dış ünitesi için 
Kontrol Heyetinin onayı alınarak, mümkün mertebe içerisine su girmeyecek şekilde 
havalandırma panjurlü, 3-4 mm krom ve deniz şartlarına dayanıklı aluminyum sacdan, kapaklı 
muhafaza kabı imalatı ve yerine montajı yapılarak, içerisine 9.000 BTU'luk split tipi invertör 
klimanın (takım olarak) montajı yapılacaktır. (Klima tipi vs. özellikleri için Kontrol Heyetinin 
oluru alınacaktır.) 
2.22 - Kılavuz botuna üzerinden çıkan numunelere göre Ø 70 mm x boyu 4,88 mt.  olan AISI 
316 malzemeden iki adet şaft ve 3 kanatlı, kanat çapı Ø 800 mm olan Mn. Bronz Cu1 
malzemeden iki adet pervane yapılacaktır. Pervanelerin balans işlemleri yapılacak ve somun 
bağlantısı tarafına M 10 mm’ lik  (derinlik 3,5 cm)  4 adet set uskuru deliği açılıp göbeklerine 
malafa çekilmiş, konik alıştırması yapılmış olacaktır.  
2.22.1- Kılavuz botunun sancak ve iskele tarafındaki dış kılıfları bronzdan iç kısımları lastikten 
yapılmış Ø70 x Ø 90 x 280 mm. ölçülerindeki A braket ve pervane dış kovan şaft lastik yatakları  
4 ( dört adet ) değiştirilecektir. 
2.22.2- Kılavuz  botunun sancak ve iskele tarafındaki kestamit malzemeden imal edilecek  Ø 70 x 
Ø 90 x 100 mm ölçülerindeki iki adet pervane şaftı iç kovan yatağı (6 adet Ø 5 mm ebadında 
soğutma kanalı açılmış olacak)  değiştirilecektir. 
2.22.3- Kılavuz botunun sancak ve iskele tarafındaki şaft lastik sızdırmaz körüğü 2 ( iki adet ) 
değiştirilecektir. 
2.22.4- Kılavuz botunun sancak ve iskele tarafındaki şanzuman bağlantı ara kaplini ( iki parçalı 
alüminyum kaplin , flanşları ve kaplin lastiği birlikte komple )  2 ( iki adet ) değiştirilecektir. 
2.22.5-  Kılavuz botunun şaftlarının montajı yapıldıktan sonra karada ve denizde layn kontrolleri 
yapılarak oluşacak vibrasyon giderilecektir. 
2.23- Kılavuz botunun sancak ve iskele tarafındaki egzoz sisteminde bulunan çapı DN 125 , 
işletme basıncı 16 bar olan 4 ( dört ) adet  Kompansatör  yenisi ile değiştirilecektir.   
2.24- Kılavuz botunda bulunan iki adet dümen yelpazesi ile rodunun sökülerek temizlik ve 
kontrolerinin yapılarak, yatak ölçülerinin alınması , iş bitiminden sonra montesinin yapılması. 
Dümen dairesindeki kollar ve pistonlardaki takoz contaların da bakımları yapılacaktır. 
2.25- Kılavuz botunun iki adet kinistin valfinin bakım-kontrolü yapılacaktır.   
2.26- Kılavuz botunun güvertesinde bulunan sekiz adet hava firarı ile 5 ( beş ) adet çiftli babanın  
temizlik ve boyama işlemleri yapılacaktır.  
2.27- Kılavuz botunun güvertesinde uygun yere lastik usturmaça bağlamak için iskele ve sancak 
taraflarda olmak üzere toplam 20 adet mapa kaynak edilecektir. Botun baş tarafına üç adet fork 
lift lastiğindan , iskele ve sancak taraflarına otomobil lastiğindan usturmaçalar dışlarında bezli 
hortum bulunan galvenizli zincirle takılacaktır.  
2.28- Gemilerin Teknik Yönetmeliği şartları ile Türk Loydu kural ve gereklerini 
karşılayacak şekilde kılavuz botunun  karine , skeg , borda , iç elemanlar , perdeler , güverteler , 
tanklardan ultrasonik saç kalınlıkları ölçümleri alınarak 2 set olarak skeci  hazırlanacak , bir 
kopya gemiye bir kopya da kuruluşumuza verilecektir. 
 
3 - FİRMA TARAFINDAN KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA YAPILACAK  İLAVE   

İŞLER  

(Aşağıdaki işler fiyat teklifine dahil olmayıp i ş başladıktan sonra hasar durumuna göre 
yapılacak işlemlere ve kullanılacak malzemelere göre yüklenici ile görüşülerek belirlenecek 
ve ayrıca faturalandırılacaktır.) 
 
3.1- Kılavuz botu davlumbazının kaldırılması akabinde teknede alt faundation saclarında zafiyetli 
olduğu tespit edilen bölgeler orijinal sac kalınlığında insert olarak  St 42 - 44  shop  primerli  gemi  
sacından  yenilenecektir.    



3.2-  Kılavuz botu davlumbazının kaldırılması akabinde etek sacları, iç eleman ve diğer bölgelerde 
zafiyetli olduğu tespit edilecek yerler orijinal kalınlığında insert olarak AlMg3 aluminyum saç ile 
yenilenecektir. 
3.3- Kılavuz botunun davlumbazının kaldırılması akabinde alt bağlantı lastik takozlarında zafiyet 
tespit edilmesi durumunda 6 adeti orijinal formunda ve ölçüsünde yenilenecektir. 
3.4- Kılavuz botunun makine dairesinde tavanda ve arka kısımda (şaftların çıktığı arka alabanda) 
bulunan aluminyum delikli saclardan zafiyet olanlar sökülerek yenilenecek ve akabinde bota montajı 
yapılarak saclar beyaz renkli boya ile boyanacaktır. 
3.5- Kılavuz botunun aluminyum üst yapı alt kısmında bulunan krom delikli sac levhalar ile 
izolasyon amaçlı alt kısmında bulunan taşyünü malzemelerden zafiyeti bulunanlar yenilenerek monte 
edilecektir. 
3.6- Kılavuz botu üzerindeki bütün cam çerçeveleri yerlerinden sökülecek , Kontrol Heyetince 
kullanılamayacak durumda olduğu tesbit edilen deforme olmuş cam ve çerçeveler yenilenerek mutlak 
sızdırmazlık sağlanmış olarak yerlerine monte edilecektir. ( Camlar Ürün/Tip Onay Üretici Sertifikalı 
üretilen, darbe dayanımı yüksek, güneş kontrollü, UV dalgalarını geçirmeyen, en az %75 şeffaflıkta 
lamine, su tutmayan tip temper security malzeme ve çerçeveler en az 6 mm kalınlığında marin tip 
alüminyum malzeme olarak yenilenecektir.)   
3.7- Kılavuz botunun seyir fenerleri devre tesisatı ile birlikte kontrol edilecek, tesisatında görülen 
arızalar yapılarak ve çalışmayan seyir fenerleri ilgili mevzuata uygun Türk Loydu veya IACS üyesi 
klas sertifikalı malzemelerle yenilenecektir.  
3.8- Kılavuz botunun cam silecek motorları, devre tesisatı, anahtarları ve silecekleri olmak üzere tüm 
sistemi kontrol edilecek, Kontrol Heyetince değişmesi uygun bulunanlar 1. Sınıf krom malzemeden 
deniz ve hava şartlarından etkilenmeyen malzemelerden yenilenecektir.  
3.9- Kılavuz botunun IMARINE I-AIS TBCS CLAS B CS marka AIS cihazı, KODEN KGP 920 
marka GPS cihazı ile KODEN MDP 1260 marka seyir radarının tamir-bakımı yapılacaktır. Tamiri 
mümkün olmayanlar ise Kontrol Heyetince uygun bulunması halinde yenilenecektir.   
3.10- Kılavuz botunun sökülen iki adet pervanesinin tamiri yapılarak kullanılması mümkün ise balans 
ve konik alıştırmaları işlemlerinden sonra polisaj yapılarak teslim edilecektir. Tamiri yapılamayacak 
durumda ise sancak ve iskele taraflara yedek birer pervane yapılacaktır. 
3.11- Kılavuz botunun sancak ve iskele tarafında bulunan egzoz sistemindeki 2" demir boru 
malzemeden imal edilmiş 3,80 mt./adet uzunluğundaki 2 adet egzoz borusu üzerindeki izolasyon 
sökülerek boruda çürüyen delik olan yerler olup olmadığı kontrol edilecek, deforme olmaya başladığı 
tespit edilirse Kontrol Heyetinin de uygun görmesi durumunda borular yenilenerek tekrar izolasyonu 
yapılacaktır.   
3.12- Kılavuz botunda kullanılan kondenseler, yağ, yakıt, su, hava gibi vs. valfler kontrol edilecek, 
tamiri mümkün olmayanlar Kontrol Heyetinin uygun göreceği markada sertifikalı orjinaline uygun 
olarak ile değiştirilecektir.  
3.13-  Kılavuz botunda bulunan değişmesi gereken deforme durumdaki saçlar tamir edilecek , tamiri 
mümkün olmayanlar ise orijinal kalınlığında saçlar ile değiştirilecektir.  
 
4 - GENEL ŞARTLAR   

4.1-  Saç kalınlığı ölçümleri Türk Loydu tarafından yetki verilmiş Liman Başkanlığı’ nca uygun 
görülen Saç Kalınlığı Ölçüm Yetki Belgesi almış firmalar tarafından yapılacaktır. İki set saç ölçüm 
raporu Kurumumuza teslim edilecektir. 
4.2- Yüklenici firma kılavuz botunun tersanede yapılan tamir, bakım, boya ve raspa işlemlerini 
günlük olarak raporlayacak; tersaneye çıkarılırken, tersanede yapılan işler sırasında ve denize 
indirilme süresi içerisinde çekilen resim ve kamera görüntüleri iki kopya CD olarak iş bitiminde 
Kurumumuza teslim edilecektir. 
4.3- Kılavuz botunun pervane, pervane şaftı, dümen rodu ve yatakları gibi işlemlerde yapılan tüm 
ölçüm sonuçları rapor halinde Kurumumuza teslim edilecektir. 
4.4- Kılavuz botundan sökülen /değiştirilen/yenilenen tüm elektrik malzemeleri, yedek parçalar, 
değişimi yapılan saç malzemeler iş bitiminde Kurumumuza teslim dilecektir.  



5 - KONTROL, MUAYENE VE KABUL  

5.1- Kontrol, muayene ve kabul işlemleri Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü Liman 
Başmühendisliği elemanlarınca yapılacaktır. 
 
6 - GENEL HÜKÜMLER  

6.1- Firmalar teklif vermeden önce kılavuz botunu Zonguldak Limanında görebilecektir. Kılavuz 
botuna ait teknik bilgiler ekteki Denize Elverişlilik Belgesinde bulunmaktadır. 
6.2- Firmalar teknik şartname Madde - 3’ de belirtilen ilave işleri Kurumumuz Kontrol Heyetinin 
uygun görmesi durumunda yapabileceklerdir. Çıkabilecek ilave işler firma tarafından ücreti ile 
birlikte yazılı olarak Kurumumuza bildirilecek, kabul edilmesi halinde yapılacak ve ayrıca 
faturalandırılacaktır. 
6.3- Kılavuz botu tersane önünde denizde teslim alınıp, denizde teslim edilecektir. 
6.4-  Kılavuz botunun tersane önünde denizde teslim alınıp işin bitimine müteakip tekrar tersane 
önünde denizde teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde işyerinde olabilecek her türlü kaza, 
yangın ve infilak vb. gibi olaylar sonucu gemi ve müştemilatında oluşabilecek her türlü hasar ve 
kusurdan yüklenici sorumlu olacaktır. 
6.5- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar dahilinde zorunlu kılınan gerekli 
tüm koruyucu ve önleyici tedbirler Yüklenici tarafından alınacak ve kendi sorumluluğunda olacaktır. 
6.6- Kurumumuzun kılavuz botunun tamir-bakımında gözlemci olarak bulunduracağı personelin işin 
yapılma mahalline veya tersaneye girişine müsaade edilecek olup bu müsaadeler yüklenici tarafından 
alınacaktır. 
6.7- Kurumumuz personelinin bu şartnamede yer almayan daha sonradan tespit edilen tamir-bakım 
işlerinin yapılmasına müsaade edilecektir. Ayrıca, bu şartnamede yer almayan ve yüklenicinin onay 
vereceği işlere ait üçüncü şahıslardan hizmet satın alınabilecek ve yüklenici de bu duruma rıza 
gösterecek, işin yapılma mahalline veya tersaneye giriş/çıkışlarına ve çalışmalarına müsaade 
edilecektir.  
6.8- Kılavuz botunun tersanede yapılan işler esnasında cüruf, çapak gibi parçacıkların elektronik 
sistemlere ve cihazlara zarar vermemesi için tam korunması sağlanacaktır. 
6.9- Kılavuz botunun onarımıyla ilgili tüm işlerinin tamamlanmasına müteakip güverteden itibaren 
tüm dış yapısı basınçlı tatlı su ile yıkanarak gerekli temizliği yapılacaktır. 
6.10- Firmaca yapılacak her  türlü  işlemler  malzeme  ve  işçilik  hatalarına  karşı   iki  yıl  garantili  
olacaktır. 
 
7- FATURA BİLGİLERİ 
Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
 

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 

 
8- TESLİM SÜRESİ 
Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirtecektir. Firmalar kılavuz botunun tamirini 60 (altmış) 
takvim günü içerisinde bitirecektir.  
 
EKLER: 
1- Gemi Genel Görünüş 
2- Gemi Teknik Özellikleri 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 


