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2018 YILI 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU  

EXPROOF KAMERA S İSTEMLER İ ALIMI  
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1. AMAÇ 

Kurumumuz Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez Taşkömürü İşletme 
Müesseseleri ihtiyacı olarak dinamit ambarlarında kullanılmak üzere toplam 9 adet Exproof Kamera 
ile bu kameralardan alınan görüntülerin dinamit ambarları dışında bulunan izleme monitörlerine 
aktarımını sağlayan yardımcı ekipmanlarından oluşan Exproof Kamera Sistemleri satın alınacaktır.  
 
2. TEKN İK ÖZELL İKLER 
2.1. Eksproof Kamera Sistemi ile dinamit ambarı içerisinden alınan görüntülerin dinamit ambarı 
dışında bulunan yerüstü izleme odasındaki bir monitöre aktarılarak izlenebilmesi ve kayıt altına 
alınabilmesi sağlanacaktır. Dinamit ambarlarının girişi ile yerüstü izleme odası arası mesafeler 30-
50 metre civarındadır. Yerüstü izleme odalarında, 10BaseT/100BaseTX RJ45 ethernet portu ile 
network sistemine bağlı, standart, harici tip (exproof olmayan) PC bulunmaktadır. İstekliler her bir 
sistem için, teklif edecekleri eksproof kameralarla uyumlu çalışacak ve en az bir aylık görüntü 
kaydı yapabilecek kapasitede ekipmanı tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu cihazların çalışması için 
gerekli her türlü yardımcı donanım ve yazılım Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
2.2. Exproof kamera,  220 VAC ( ± %10)  şebeke gerilimde sorunsuz çalışabilmelidir.  
2.3. Exproof kamera, ATEX direktifine göre Grup 1 (Metan) içeren ortamlara uygunluk tip 
sertifikasına (Grup 1 M1 olarak) sahip olacaktır.  
2.4. Exproof kameranın dahili veya harici güç kaynağı bulunacak, harici güç kaynağı gerektirmesi 
halinde, ATEX direktifi 2014/34/EU tip incelemesi esaslarında tanzim edilmiş sertifikası teklifle 
birlikte sunulacaktır.  
2.5. Sistemde kullanılacak ekipmanlar (aktarım elemanı, i/d dönüştürücü, kablo vb.) eksproof 
kamera ile video sinyalinin aktarılacağı monitörün arasındaki 1 km’ ye kadar mesafelerde netlik 
bozulmadan sinyal kaybı olmadan sorunsuz çalışmaya uygun olarak seçilecektir.  
2.6. Eksproof kamera, kablo rakorlarıyla donatılmış, objektifli CCTV kamera ve güç kaynağı 
ünitelerinden oluşacaktır. 
2.7. Eksproof kameranın çalışma sıcaklığı -10°C ila +40°C arasında olacaktır. 
2.8. Exproof kameranın giriş ve çıkış rakorları paslanmaz metal veya pirinç malzemeden imal 
edilmiş olacaktır. Giriş-çıkış rakorları üzerinde Grup I (Metan) gazı içeren madenlerde kullanıma 
uygunluğunu gösteren ifade ve semboller bulunacaktır. Sertifikaları teklif dosyasında sunulacaktır. 
2.9. Kullanılmayan kablo rakorları, uygun kör tapalarla kapatılacaktır. 
2.10. Exproof kameranın mekanik koruma sınıfı IP 54 veya daha iyi olacaktır. 
2.11. Sistemin aktif ve sağlıklı çalışabilmesi için gerekli tüm teçhizat, bağlantı elemanı, kablo, 
yazılım ve donanım ürünleri teklif fiyatına dâhil edilecektir. Her bir sistem için öngörülen dinamit 
ambarında yapılacak yaklaşık kablolama mesafesi (dinamit ambarı girişi ile kamera bağlantı noktası 
arası) aşağıdaki gibidir: 
 

Malzeme Adı İhtiyaç Birimi Kablo Mesafesi 

Exproof Kamera Sistemi  

Amasra T.İ.M 100 metre 
Armutçuk T.İ.M 100 metre + 250 metre 
Karadon T.İ.M Kilimli İşletmesi 100 metre 
Karadon T.İ.M Gelik İşletmesi 100 metre 
Kozlu T.İ.M 100 metre 
Üzülmez T.İ.M 100 metre + 500 metre + 2000 metre 

  Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinde konumlandırılacak 3 adet kameradan alınan 
görüntülerin farklı network bağlantı noktalarından aktarımı yapılabilecek, yerüstünde kablosuz 
aktarım cihazları kullanılabilecektir. 
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 Kullanılacak kablolar, MGM standardında veya dengi özellikte olacaktır. Kabloların 
patlayıcı gaz ve toz içeren madenlerde kullanıma uygunluk belgeleri teklifle birlikte 
sunulacaktır. İzleme ve kayıt cihazlarından ambar girişine gelen harici tip kablo ile yukarıda 
belirtilen kabloların ambar girişindeki bağlantısında gerekebilecek buat, bariyer vb. ekleme 
elemanlarının temini ile montajı Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. 
2.12. Kameranın montajı için sabitleme kelepçesi, destek aparatı ve bağlantı elemanları yüklenici 
firma tarafından verilecektir. 
2.13. Yüklenici tarafından görüntü kalitesini ve netliği sağlamak için gerekli ayarlar yapılarak 
sistemin teslimatı gerçekleştirilecektir. 
 
3. GENEL HÜKÜMLER 
3.1. Teknik şartnamedeki maddelere sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. Verilecek 
cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır. Uygundur, sağlar, 
mevcut, olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır. İstekli firmalar işbu teknik şartnamenin genel 
hükümlerinin tamamını kabul etmiş olacaklardır. 
3.2. Teknik şartnamede belirtilen özellikler ihtiyaca uygun asgari özelliklerdir. Firmalar teklif 
ettikleri ürünün özelliklerini teknik şartname cevaplarında belirteceklerdir. Teklif edilen ürünlerin 
marka ve modelleri ile menşei firma teklif mektubunda açıkça belirtilecektir. Aksi durumda teklif 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3.3. Malzemeler, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır 
durumda teslim edilecektir. 
3.4. Malzemelerin bütün parçaları ve aksesuarları yeni ve imalat ve/veya malzeme hatalarından 
arındırılmış olarak teslim edilecektir. 
3.5. Ürünleri oluşturan parçalar ve çalışması için gerekli malzemelerde kırık, çatlak ve 
deformasyon v.s. hasarlar bulunmayacaktır.   
3.6. Kullanılan tüm rakor ve bağlantı elemanları Grup 1 (Metan) içeren madenlerde kullanıma 
uygun olacaktır. 
3.7. Satın alınacak malzemelerin bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları eşdeğer ve birbirleri ile 
değiştirilebilir olacaktır.  
3.8. İmalatçı firma satın alınan malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 
kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içerisinde eksiklik veya 
hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza yüklenici firma tarafından 
giderilecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, 
oluşabilecek her türlü masraf (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) firma tarafından 
karşılanacaktır. Bir (1) ayı aşan tamir işlemlerinde, yüklenici firma tamir işlemi gerçekleşinceye 
kadar ilgili birime aynı özelliklerde çalışır vaziyette yedek ünite tahsis edecektir. 
3.9. Satın alınan teçhizatın tamir-bakım ve işletmesi (çalıştırılması) konusunda firmanın uzman 
elemanları tarafından en az 5 (on) TTK personeline eğitim verilecek ve eğitim için gerekli görülen 
süre teklifte belirtilecektir. Eğitim, Kurumumuz iş yerinde ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. 
Eğitim verilen TTK personeli adına üretici firma tarafından sertifika düzenlenerek, firmaca uygun 
görülen garanti kapsamında ve garanti sonrası onarımlarda yetkili oldukları belgelenecektir.  
3.10. Teklifçi firma; teklif edilen standart ürünlerin neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile 
birlikte belirtecek varsa dışında kalan kısımlar ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını 
teklifinde ayrıca belirtecektir. 
3.11. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart 
dokümanlarla teyit edilecektir. 
3.12. Teklif edilecek malzemeler için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerli; 
 - Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX 
Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve, 
 -AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle birlikte 
verilecektir. 
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3.12.1. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; ATEX 
sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça 
tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun 
resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun 
resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife 
eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex 
sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 
3.12.2. Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 
Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 
olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 
Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak 
sunulacaktır. 
3.13. Teklif edilen malzemelerin markası, modeli, üreticisi, orijini, ürün belge/sertifika no’ları 
(teklif edilen malzemenin kapsadığı tüm sertifikalar ayrı ayrı) belirtilecektir. Bu bilgiler aşağıdaki 
formatta listelenecektir: 

 

Sıra No Malzeme Adı Marka/Model Üretici/Orijin Ülke   Belge(ATEX,Grup1) No 
............ .................... ................  ....................  ........................................ 
 

3.14. Teklifçi firmalar, katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, birim 
fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecek şekilde yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. 
3.15. Yüklenici 4 Takım Türkçe (yabancı dilde hazırlanmış doküman ise Türkçe’ye tercüme edilmiş 
olarak) işletme (çalıştırma),  tamir- bakım ve yedek parça kataloğunu malzemenin sevkinden önce 
T.T.K. Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir.     
3.16. İstekli firmalar teklifleri ile birlikte yapılacak işler ve sistemin teslim süresini içeren termin 
planı verecektir. Tüm teçhizatın teslim süresi 45 takvim gününü aşmayacak şekilde terminde 
belirtilecektir. Malzemelerin TTK işyerlerine dağıtılmasından sonra, yüklenici firma sistemlerin 
montajı ve devreye alma işlemleri için davet edilecektir. Montaj ve devreye alma daveti tarihinden 
itibaren firma 30 takvim günü içinde sistemi çalışır durumda ve eksiksiz olarak Kurumumuza teslim 
edecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.  
3.17.  Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili ihtiyaç birimince 
müştereken yapılacaktır.  
3.18.  Malzemelerin kabul işlemleri, İdarece performans tecrübelerinin yapılıp (sistemin en az 200 
saat sorunsuz çalıştıklarının tespiti ile) deney sonuçlarının uygun bulunması halinde geçici kabul 
sertifikası düzenlenerek yapılacaktır. Garanti süresi, geçici kabul sertifikasının düzenlendiği tarihten 
itibaren başlayacaktır.  
3.19. Aşağıda belirtilen her bir ihtiyaç birimi için ayrı sistem kurulacaktır. Birimlerde kullanılacak 
kamera miktarları aşağıdaki gibidir: 
 

Malzeme Adı İhtiyaç Birimi Kamera Miktarı 

Exproof Kamera Sistemi  

Amasra T.İ.M 1 Adet 
Armutçuk T.İ.M 2 Adet 
Karadon T.İ.M Kilimli İşletmesi 1 Adet 
Karadon T.İ.M Gelik İşletmesi 1 Adet 
Kozlu T.İ.M 1 Adet 
Üzülmez T.İ.M 3 Adet 

 
3.20. Firmalar, Exproof Kamera Sistemlerini Madde 3.19’da belirtilen ihtiyaç birimleri için ayrı 
ayrı olarak fiyatlandıracaklardır. Kullanılan malzemelerin birim fiyatları, Teklif Mektubu ekinde 
ayrıca sunulacaktır. 
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EK-1 
 

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 

 
 


