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KARADON TİM DİK DAMAR MEKAN İZE AYAK TEÇHİZATI ALIMI İŞİ 

TEKN İK ŞARTNAMES İ  

 

1. İŞİN TANIMI 

İhale konusu iş, bu şartname ekinde yer alan planlarda gösterilen ve ayrıca yer görme sırasında 
isteklilere gösterilecek olan; TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Gelik İşletmesi ve 
Kilimli İşletmesi Panolarında mekanize kömür üretimi gerçekleştirmek üzere cinsi, adedi ve 
teknik özellikleri bu teknik şartnamede detaylı olarak belirtilen mekanize ayak ve pano 
teçhizatlarının 150 takvim günü süreyle denenmesi, deneme süresi içinde teçhizatın performans 
testlerinin yapılması ve başarılı olması halinde satın alınması işidir. Bu çerçevede yüklenici 
tarafından yapılacak işler; 

- Mekanize kömür üretim teçhizatının tasarım ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirerek 
imal/temin etmek, 

- Bu teçhizatların daha önce hazırlık çalışmaları tamamlanacak olan ve Ek-1’deki planda 
gösterilen panolardan birine montajını yapmak, kazı performansını gerçekleştirmek, kazı 
performansının başarılı olması halinde birinci panoda geçici kabul tarihine kadar üretimin 
devam ettirmek, 

- Teçhizatın, performans uygulanacak panonun bitimini müteakip bu panodan demontajına, 
ikinci panoya montajına nezaret etmek, 
- Performans testlerini gerçekleştirmek, 
- Personele eğitim hizmet vermektir. 

2. İŞİN YERİ 

Temin edilmesi öngörülen teçhizat daha önce hazırlıkları tamamlanan TTK Karadon TİM Gelik 
ve Kilimli i şletmelerinde yer alan benzer özelliklerdeki panolarda uygulanacaktır. Ek-2/1, Ek-2/2 
ve Ek-2/3’te bu panoların tahmini kesitleri ve genel stamp özellikleri verilmiştir. 

3. ÇALIŞACAK PANOLARIN YER ALDI ĞI SAHA İLE İLGİLİ BİLGİLER 

3.1. Mekanizasyonun Uygulanacağı Panoların Jeolojik Özellikleri 

Mekanizasyonun uygulanacağı panolar Gelik İşletmesi kuzey panoları ve Kilimli İşletmesi batı 
kanadı dik damar panolarıdır. Dik damar panolarının bulunduğu bu sahada hazırlıklar halen 
devam etmektedir. Proje bu sahalarda uygulanacaktır. 

Mekanize ayak uygulamasının gerçekleştirileceği panolardaki damarların stampları yer yer 
değişiklik göstermekle birlikte bir fikir vermesi açısından genel özellikleri itibariyle Ek-2/1, Ek-
2/2 ve Ek-2/3’te verilmiştir. Tavan-taban taşlarının litolojileri ile birlikte kömür ve ara kesme 
tabakalarının kalınlıkları ile ara kesme tabakalarının litolojileri ayrıca gösterilmiştir 

3.2. Mekanize Ayak Uygulamasının Planlandığı Panolardaki Damarların Laboratuvarlarda 
Yapılmış Jeomekanik Özellikleri 

8 Aralık 1988 tarihinde ODTÜ tarafından Karadon TİM Gelik İşletmesi’nde -260 ve -300 
kotlarından kaya ve kömür birimlerinden alınan blok numuneler üzerinde yapılan çalışmalara 
ili şkin değerler aşağıdaki tablolarda (Tablo-1, 2, 3, 4, 5 ve 6) verilmiştir. Bu değerler bilgilendirme 
amaçlıdır. 
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Tablo 1. -260 Katı 306 Lağımı Kaya Kütle Sınıflaması Değerleri 

Lokasyon Yeri Formasyon RMR Değeri 
ve Tanımı 

Q Değeri ve 
Tanımı 

Tahkimat Durumu, Süresi 
(B-10 Galerisi için) 

Çay 
Tavantaşı 
 
Tabantaşı 

Silttaşı (yalancı 
tavan) 
 
Kumtaşı (ana 
tavan-tabantaşı) 

32-56 
Zayıf-orta 

 
77-87 

İyi-çok iyi 

1,25-11,25 
Zayıf-iyi 

 
45-135 

Çok iyi-mükemmel 

Tahkimatlı, 
3 yıl 4 ay 

 
Tahkimatlı, yük almıyor 

3 yıl 4 ay 

Akalın 
Tavantaşı 
 
Tabantaşı 

Kiltaşı, çamurtaşı 
(yalancı tavan) 

 
İri taneli kumtaşı 

(Ana tavan) 

32 
Zayıf 

 
72-79 
İyi 

0,49-1,25 
Çok zayıf-zayıf 

 
11,25-33,33 

İyi 

Tahkimatlı, 
3 yıl 4 ay 

 
Tahkimatlı, yük almıyor 

3 yıl 4 ay 

Tablo 2. -300 Katı 41314 Lağımı Kaya Kütle Sınıflaması Değerleri 

Lokasyon Yeri Formasyon RMR Değeri ve 
Tanımı 

Q Değeri ve 
Tanımı 

Tahkimat Durumu, Süresi 
(B-10 Galerisi için) 

Tv. Acılık Tavan Taşı Silttaşı 84  Çok İyi 10,8-54,5İyi-Çok İyi Tahkimatlı, 3,5 yıl 

Tv. Acılık Tb. Taşı - 
Tb. Acılık Tv. Taşı 

Silttaşı 77   İyi 10,9-54,5İyi-Çok İyi  

Tb. Acılık Tb. Taşı Silttaşı 72-84İyi - Çok İyi 10,9-54,5İyi-Çok İyi  

Tablo 3. -360 Katı 41409 Lağımı Kaya Kütle Sınıflaması 

Lokasyon Yeri Formasyon 
RMR 

Değeri ve 
Tanımı 

Q Değeri ve 
Tanımı 

Tahkimat Durumu, 
Süresi 

(B-10 Galerisi için) 
Tb. Acılık Tb. Taşı Çamurtaşı-Silttaşı 46 - 52 

Orta 
0,89-2,66 

Çok zayıf - Zayıf 
Tahkimatlı, 3 yıl 11ay 

Tb. Acılık Tv. Taşı 
– 
Tv. Acılık Tb. Taşı 

Çamurtaşı 
(YalancıTavan) 
Kumtaşı 

28 - 34 
Zayıf 

82 – 87 
Çok iyi 

0,22 – 2,25 
Çok zayıf - zayıf 

28,33 - 56,66 
İyi - Çok iyi 

Tahkimatlı, 3 yıl 11ay 
 
Tahkimatlı, yük almıyor 
3 yıl 11 ay 

Tv. Acılık Tv. Taşı Silttaşı 82 
Çok iyi 

10,9 - 54,5 
İyi - Ç. İyi 

Tahkimatlı, yük almıyor 
3 yıl 11 ay 

Akalın Tb.Taşı Kumtaşı 75 
İyi 

9,6-24 
İyi 

Tahkimatlı, lokal gevşeme 
4 yıl 

Akalın Tv.Taşı Kumtaşı 
Konglomera 

70-75 
İyi 

10-15 
İyi 

Tahkimatlı, yük almıyor 
4 yıl 

Tablo 4. Gelik Numuneleri Üzerindeki Birim Ağırlık Deneyleri Sonucu 

Lokasyon Yeri Türü Birim Hacim 
Ağırlı ğı (gr/cm3) 

Nem Oranı 
(%) 

Tavan Acılık -300 Tabantaşı Kumtaşı 2,68 ± 0,01 1,08 
Tavan Acılık -300 Tavantaşı Orta Taneli Kumtaşı 2,68 ± 0,01 1,08 
Taban Acılık -300 Tavantaşı Şiltli Kilta şı 2,65 ± 0,01 0,71 
Taban Acılık -300 Tabantaşı Silttaşı 2,65 ± 0,02 0,89 
Tavan Acılık -360 Tavantaşı Bantlı Silttaşı 

Kumtaşı Kumtaşı 
2,69 ± 0,03 
2,64 ± 0,05 

1,33 
0,81 

Taban Acılık -360 Tabantaşı İnce Taneli Kumtaşı 
Silttaşı 

2,68 ± 0,03 
2,68 ± 0,03 

0,46 
0,99 
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Taban - Tavan Acılık Arası-360 Kaba Taneli Siltaşı 
İnce Taneli Siltaşı 

2,67 ± 0,08 
2,64 ± 0,06 

0,85 
1,07 

Akalın -360 Tavantaşı Kumtaşı, Konglomera 2,60±0,03 0,83 

Akalın -360 Tabantaşı Silttaşı,  
çokince tanel kumtaşı 

2,66±0,03 
2,64±0,02 

1,50 
1,39 

Çay -260, Tabantaşı İnce taneli kumtaşı 
2,64±0,06 1,07 

Çay -260, Tavantaşı Orta taneli kumtaşı 
2,65±0,05 0,71 

Kurul -260, Tabantaşı Kumtaşı 
2,69±0,02 0,71 

Kurul -260, Tavantaşı Fosilli kiltaşı 
İnce taneli kumtaşı 

2,69±0,02 
2,69±0,03 

0,27 
0,52 

Akalın -260, Tavantaşı Çakıllı orta taneli 
kumtaşı 

2,57±0,04 0,66 

Akalın -260, Tabantaşı Çakıllı orta taneli 
kumtaşı 

2,56±0,03 1,41 

Tablo-5. Gelik Numuneleri Suda Dağılma Dayanımı Deneyi Sonuçları 

Lokasyon Yeri Türü 
Dağılma Endeksi 

Dağılma Dayanımı 
Sınıflaması Birinci 

Seri (%) 
İkinci 

Seri (%) 
Tavan Acılık -300 Tabantaşı Kumtaşı 98,640 97,904 Yüksek 
Tavan Acılık -300 Tavantaşı Orta Taneli Kumtaşı 98,81 97,97 Yüksek 
Taban Acılık -300 Tavantaşı Şiltli Kilta şı 99,53 99,07 Çok Yüksek 
Taban Acılık -300 Tabantaşı Silttaşı 99,42 98,62 Çok Yüksek 
Tavan Acılık -360 Tavantaşı Bantlı Silttaşı Kumtaşı 

Kumtaşı 
99,32 
99,18 

98,36 
98,85 

ÇokYüksek 
Çok Yüksek 

Taban Acılık -360 Tabantaşı Silttaşı 
İnce Taneli Kumtaşı 

99,33 
99,27 

98,88 
99,12 

ÇokYüksek 
Çok Yüksek 

Taban – Tavan Acılık Arası -360 Kaba Taneli Siltaşı 99,24 98,43 Çok Yüksek 
Akalın -360 Tavantaşı Kumtaşı 

Konglomera 98,98 98,19 Çok Yüksek 

Akalın -360 Tabantaşı Silttaşı, çok ince 
taneli kumtaşı 99,15 98,90 Çok Yüksek 

Çay -260 Tabantaşı İnce taneli kumtaşı 
98,75 98,18 Çok Yüksek 

Çay -260 Tavantaşı Orta taneli kumtaşı 
99,50 99,30 Çok Yüksek 

Kurul -260 Tabantaşı Kumtaşı 
99,24 98,99 Çok Yüksek 

Kurul -260 Tavantaşı Fosilli kiltaşı 
İnce taneli kumtaşı 

99,36 
99,48 

98,07 
98,36 

Çok Yüksek 
Çok Yüksek 

Akalın -260 Tavantaşı Çakıllı orta taneli 
kumtaşı 99,27 98,87 Çok Yüksek 

Akalın 260 Tabantaşı Çakıllı orta taneli 
kumtaşı 98,66 98,15 Çok Yüksek 
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Tablo-6. Gelik Numuneleri İçin Nokta Yükleme Dayanımı Deney Sonuçları 

Lokasyon Yeri Türü 
Nokta Yükleme Endeksi Is (Mpa) 

Çap Deneyi Eksenel Deney Ortalama 
(Ağrılıklı) 

Tavan Acılık -300 Tabantaşı Kumtaşı 4,56 ± 0,73 7,77 ± 2,56 6,30 
Tavan Acılık -300 Tavantaşı Orta Taneli Kumtaşı 4,56 ± 0,73 7,77 ± 2,56 6,30 
Taban Acılık -300 Tavantaşı Şiltli Kilta şı - 3,12 ± 1,27 3,12 
Taban Acılık -300 Tabantaşı Silttaşı - 3,29 ± 1,07 3,29 
Tavan Acılık -360 Tavantaşı Bantlı Silttaşı Kumtaşı 

Kumtaşı 
- 

3,26 ± 0,55 
7,54 ± 1,26 
9,38 ± 1,82 

7,54 
5,48 

Taban Acılık -360 Tabantaşı Silttaşı 
İnce Taneli Kumtaşı 

- 
- 

6,89 ± 1,43 
9,92 ± 3,03 

6,89 
9,92 

Taban – Tavan Acılık Arası -360 Kaba Taneli Siltaşı 1,67 ± 0,59 7,31 ± 1,99 4,49 

Akalın -360 Tavantaşı Kumtaşı 
Konglomera 

- 
- 

4,72±0,95 
2,98±0,77 

4,72 
2,98 

Akalın -360 Tabantaşı Silttaşı, çok ince 
taneli kumtaşı 

- 
- 

3,41±0,86 
7,78±1,43 

3,41 
7,78 

Çay -260 Tabantaşı İnce taneli kumtaşı - 5,91±1,51 5,91 

Çay -260 Tavantaşı Orta taneli kumtaşı - 12,47±2,82 12,47 

Kurul -260 Tabantaşı Kumtaşı 2,19±0,24 8,38±2,39 5,29 
Kurul -260 Tavantaşı Fosilli kiltaşı 

İnce taneli kumtaşı - 
2,85±0,91 
6,68±1,85 

2,85 
6,68 

Akalın -260 Tavantaşı Çakıllı orta taneli 
kumtaşı - 5,76±1,05 5,76 

Akalın 260 Tabantaşı Çakıllı orta taneli 
kumtaşı - 3,69±0,70 3,69 

 

Tablo-7. Gelik Numuneleri Endirek Çekme (Brezil) Deneyi Sonuçları 

Lokasyon Yeri Türü Çekme dayanımı σt 

(Mpa) 
Basma ÇekmeDayanımı 

Oranı σc  /σt 

Tavan Acılık -300 Tabantaşı Kumtaşı 8.09 ± 0.76 8.64 
Tavan Acılık -300 Tavantaşı Orta Taneli Kumtaşı 8,09 ± 0,76 10,6 
Taban Acılık -300 Tavantaşı Şiltli Kilta şı 6,46 ± 2,81 10,3 
Taban Acılık -300 Tabantaşı Şilttaşı 8,43 ± 2,23 8,2 
Tavan Acılık -360 Tavantaşı Bantlı Silttaşı 

Kumtaşı 
7,5 ± 3,7 
4,2 ± 1,1 

11,8 
23,1 

Taban Acılık -360 Tabantaşı İnce Taneli Kumtaşı 8,2 ± 2,9 13,3 
Taban - Tavan Acılık Arası -360 Kaba Taneli Siltaşı 5,2 ± 2,3 14,4 
Akalın -360 Tavantaşı Kumtaşı 

Konglomera 
4,8±0,9 
2,2±0,8 

18,8 

Akalın -360 Tabantaşı Silttaşı, çok ince 
taneli kumtaşı 

2,4±0,7 
5,6±2,5 

22,1 
10,0 

Çay -260 Tabantaşı İnce taneli kumtaşı 8,0±1,9 11,3 
Çay -260 Tavantaşı Orta taneli kumtaşı 8,1±2,1 15,7 
Kurul -260 Tabantaşı Kumtaşı 6,5±1,7 13,2 
Kurul -260 Tavantaşı Fosilli kiltaşı 

İnce taneli kumtaşı 
5,9±1,4 
11,4±2,6 

9,1 
10,4 

Akalın -260 Tavantaşı Çakıllı orta taneli 
kumtaşı 7,0±2,7 12,6 

Akalın 260 Tabantaşı Çakıllı orta taneli 
kumtaşı 5,8±0,9 16,3 
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4. TEMİNİ ÖNGÖRÜLEN MEKAN İZE TEÇH İZAT İLE YAPILACAK ÜRET İM 
ÇALI ŞMALARI 

4.1.Üretim Panoları 

Temin edilecek mekanize teçhizatla üretim aşağıdaki özellikleri verilen panolarda yapılacaktır. 

4.1.1. -260/-360 41415 Doğu Kurul Panosu 

Mekanize Kazı Pano Boyu: 390 m. 

Ayak Boyu: 135 m. 

Genel stamp özellikleri ve kesit Ek-2/1’de yer almaktadır. 

Üst taban yolu demir bağlı B-10 kesitinde, alt taban yolu demir bağlı B-12 kesitinde sürülmüş 
olup İdarenin kullandığı B-10 ve B-12 tipi rijit demir bağ tahkimatı Ek-3’te verilmiştir. 

Üst taban yolunda 0,6 m genişliğinde, alt taban yolunda 1,1 m genişliğinde ray döşenmiştir. 

Başyukarı maksimum eğimde sürülecektir. Dönümlü çalışılacaktır. 

4.1.2. -160/-260 41315 Doğu Kurul Panosu 

Mekanize Kazı Pano Boyu: 340 m. 

Ayak Boyu: 150 m. 

Genel stamp özellikleri ve kesit Ek-2/2’de yer almaktadır. 

Üst taban yolu ve alt taban yolu, demir bağlı B-10 kesitinde sürülmüş olup İdarenin kullandığı B-
10 tipi rijit demir bağ tahkimatı Ek-3’te verilmiştir. 

Üst taban yolunda ve alt taban yolunda 0,6 m genişliğinde ray döşenmiştir. 

Başyukarı maksimum eğimde sürülecektir. Dönümlü çalışılacaktır. 

4.1.3. -360/-460 51508 Çay Doğu Panosu 

Mekanize Kazı Pano Boyu: 175 m. 

Ayak Boyu: 130 m. 

Genel stamp özellikleri ve kesit Ek-2/3’te yer almaktadır. 

Alt taban yolu TH-12 kesitinde sürülmüş olup İdarenin kullandığı TH12 tipi tahkimat Ek-3’te 
verilmiştir. 

Alt taban yolunda 0,6 m. genişliğinde ray döşenmiştir. 

Taban yolları demir bağlı B-10 kesitinde sürülmüş olup idarenin kullandığı B-10 tipi rijit demir 
bağ tahkimatı Ek- 3’te verilmiştir. 

Üst taban yolunda 0,6 m. genişliğinde ray döşenmiş olup, dar hat lokomotif nakliyatı 
yapılmaktadır. Başyukarı maksimum eğime yakın sürülecektir. Dönümlü çalışılacaktır. 

Eklerde gösterilen panolardaki damarlara ait özellikler ait özellikler genel özellikler olup, ayak içi 
arıza, sıkma, tavan inmesi vb. nedenlerle kömür kalınlığında ve ara kesmelerin kalınlık ve 
sertliğinde değişmeler olabilecektir. İstekliler yer görme esnasında; damarın yapısına ilişkin 
gözlemlerde bulunmak üzere (tavan taşı, taban taşı, ara kesme ve kazılacak kömür damarı) yer 
altında incelemelerde bulunabilecek ve analizlerde kullanılmak üzere numune alabileceklerdir. 
Yine yer görme esnasında istekliler; yapılan hazırlıklar ile nakliyat, havalandırma, su atımı ve 
diğer alt yapı sistemleri hakkında incelemelerde bulunabileceklerdir. 

4.2.Üretim Yöntemi 
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Tüm panolar dönümlü göçertmeli uzun ayak olarak planlanmış olup dönümlü göçertmeli 
mekanize uzun ayak olarak dizayn edilecektir. Çalışılacak ayakta üretim işlemlerinin son 
aşamasına gelindiğinde ayak söküm işlemlerine başlamak üzere telleme işlemine başlanacaktır. 
Ayak söküm yerinin 10 m. gerisinden başlamak üzere söküm noktasına kadar bu şekilde 
çalışmaya devam edilecektir. Söküm havesine ulaşıldığında madde 13.8 ’de özellikleri belirtilen 
ve idare tarafından temin edilecek baklava dilimli teller tahkimatların üzerini ve arındaki aynayı 
kaplayacak şekilde yerleştirildikten sonra ağaç ve çelik tahkimat malzemeleri ile söküm havesi 
tahkimatı güçlendirilecek ve söküm işlemine başlanacaktır. Telleme yapılırken baklava dilimli 
tellerin yanında 18 mm çapında veya yine idarenin temin edeceği eski çelik halatlar, takviye 
olarak kullanılacak; baklava dilimli tellerle çelik halat birbirine bağlanacaktır. 

4.3. Nakliyat Sistemleri 

4.3.1. Malzeme Nakliyatı 

Temini öngörülen teçhizat ve diğer malzemelerin nakli Madde-11’de ayrı bir başlık altında 
açıklanmıştır. 

4.3.2. Kömür ve Posta Nakliyatı 

Her iki panoda üretilen kömür taban yollarından ana yola kadar uygun kapasiteli çift zincirli 
konveyörlerle veya bantlarla taşınacaktır. 

4.3.3. Personel Nakliyatı 

Mekanize kazı çalışmalarında idarenin kullandığı Gelik 75. Yıl Cumhuriyet kuyusu kuyu ihraç 
sistemi ve /veya Karadon Yeni Servis kuyusu ve diğer vasıtalarla personel nakli sağlanacaktır. 

4.4. Havalandırma 

İdare yeraltı iş yerlerinin ana havalandırması Gelik İşletme Müdürlüğünde +140 kotunda bulunan 
ana aspiratör Kilimli İşletme Müdürlüğünde 52 Nolu havalandırma kuyusunda bulunan aspiratör 
ile sağlanmaktadır. Mevcut aspiratör 5200 m3/dakika hava emişi yapmakta olup, Gelik aspiratör 
maksimum 12.000 m3/dakika, 52 kuyu aspiratör maksimum 6.500 m3/dakika hava emiş 
kapasitesine sahiptir. İdare üretim panoları için yeterli miktarda havayı sağlayacaktır. 

4.5. İş Güvenliği Tedbirleri 

Yüklenici faaliyetleri sırasında her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Bu amaçla 
tüm faaliyetleri sırasında şartname eklerinde kendisine verilen “HER TÜRLÜ KAZI, 
HAZIRLIK, TES İS, NAKLİYE, İNŞAAT, İMALAT, MONTAJ, TAM İR BAKIM 
İŞLERİNE AİT GENEL EMN İYET ŞARTNAMES İ” hükümlerine titizlikle riayet edecektir. 
İşyerlerinde ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle 
doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve 
kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve kaza, zarar ve 
kayıp ihtimallerini azaltmak için idare ocaklarında geçerli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği 
mevzuatına uymak zorundadır. 

Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol 
açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu 
çerçevede yüklenici, işyerlerinde alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği ile koruyucu güvenlik 
tedbirleri (Ek-4, Ek-5) konusunda hususları içeren Genel Emniyet Şartnamesi ile Koruyucu 
Güvenlik Şartnamesine titizlikle riayet edecektir. 

Yüklenici 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Maden Çalışanları 
Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar” kapsamında yüklenici, işin devamı süresince 
meydana gelebilecek kazalara karşı gerek yer üstünde ve gerekse yer altında çalıştıracağı tüm 
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personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmak zorundadır. 

5.TEMİN EDİLECEK MEKAN İZE TEÇH İZAT, TEKN İK ÖZELL İKLER İ VE 
STANDARTLARI 

5.1.Bu Proje ile İlgili Gerekli Makine ve Teçhizatlar 

İstekli tarafından getirilecek mekanize teçhizat kalemleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

TEÇHİZAT ADI M İKTARI 
Ayak İçi Kalkan Tahkimat (Roof Support) 162 m. lik ayak teşkili için  
Kesici Makine (Shearer) (tek tamburlu) 1 adet 
Hidrolik Pompa İstasyonu (Yedekli) mekanize teçhizatın çalıştırılması 
için hidrolik sistem 

1 ünite 
Elektrikli çift tamburlu vinç 1 adet 
Telsiz haberleşme Sistemi (Ayak içi, üst taban yolu ve alt taban 
yollarında haberleşmeyi sağlamak için) 

1 set 

5.2. Teçhizatın Teknik Özellikleri 

5.2.1. Kesici Makine (Shearer) 

1. Makine 35°-60° eğimli kömür damarlarında çalışacaktır. 

2. Makine, kesim yüksekliği 1,6 – 3 metre arasında olacaktır. Kesici makine her kesimde 
yaklaşık 1600 mm yüksekliğinde en az 600 mm derinliğinde kömür kesecek olup bir kesimde 
en az 600 mm have ilerlemesi gerçekleştirecektir. 

3. Makine yeterli gücü uygulayabilecek özelliklere haiz olacaktır. 

4. Makinanın cep açma özelliğinin olmaması durumunda cep açılması için gereken işçilik ve 
malzeme idare tarafından sağlanacaktır. 

5. Makine ayak içi kalkan tahkimatların itici pistonlarına bağlı olacak olan semer kalkanlar 
veya sigma kesitli konveyör oluğu ile yönlendirme barlarına bağlanacaktır. Bu sayede makine 
tahkimatlar tarafından arına itilecek olup, ayak eğiminin düşürülmesine gerek kalmadan ayak 
azami eğime yakın kesim yapabilecektir. Makine yönlendirme barı sayesinde arında sert 
zeminlerde dahi kesim yapabilecek durumda olacaktır. 

6. Makine için gerekli elektrik enerjisi idarenin kurulu sistemine uygun olacaktır. 

7. Makinede çalışma sırasında açığa çıkacak tozu bastırmak için tamburlar üzerinde toz 
bastırma su fisketeleri olacaktır. 

8. Makine genel stamp özellikleri verilen (ara kesme de içeren), tek eksenli basma dayanımı 80 
MPa’a kadar olan kayaçları kesebilecek özellikte olacaktır. Ayrıca gerektiğinde tek eksenli 
basma dayanımı 80 MPa olan taban taşını kesebilecek özellikte olmalıdır. 

9. Makine idarenin mevcut malzeme nakliyat sistemi ile yer altına/uygulama yerine kadar 
taşımak için uygun parçalara ayrılıp çalışma yerinde monte edilebilir boyut ve ağırlıkta 
olmalıdır. Makinanın montajlı boyu en fazla 8 metre uzunluğunda, toplam ağırlığı ise en fazla 
12.500 kg olacaktır. 

10. Makinenin tamburu yüksek eğimli kömür damarlarında kesim yapacak şekilde özel 
tasarlanmış olacaktır. Arın streslerini elimine edebilecek tambur ve kesici uç tasarımı yapılmış 
olacaktır. Kesici tamburda teğetsel baskılı uç kullanılacaktır. Makine kesici tamburu integral su 
sprey sistemi içerecektir. 

11. Kesici Makine üst taban yoluna yerleştirilecek vinç ile hareket edecek ve arına baskı 
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yapacak şekilde tasarlanacaktır. 

12. Kesici Makine damar boyunca iki yönlü aşağı ve yukarı olmak üzere kazı-kesim yapacaktır. 
Meyil azalmalarında Makinenin aşağı yönlü kesimi esnasında hareketinin kısıtlanmaması için 
gereken sistem kurulacaktır. 

13. Makinede soğutma suyu ve toz bastırma suyu olarak uygun basınçta su kullanılacaktır. 

14. Makinede kullanılacak suyun nakli için gerekli olan hortum ve aparatları teçhizat 
kapsamında yer alacaktır. 

15. Makinenin elektrik kablosu ve su hortumu üst taban yolundan makineye emniyetli bir 
şekilde aktarılacaktır İstekli bu hususu teklifinde açıkça belirtecektir. 

16. Makine operatör tarafından manuel ve uzaktan kumanda ile kontrol edilecektir. 

17. Makine ile kazılan kömürün boyutları idarenin mevcut nakliyat sistemi ile taşınabilir 
olacaktır. 

18. Makine çalışmaya başlamadan önce 10 saniye süreyle sürekli sesli ve ışıklı ikaz sistemine 
sahip olacaktır. 

19. Makine ile birlikte mekanik takım çantası, tork anahtarı ve gerdirme aparatı (gerekli ise), 
elektrik takım çantası ve yağ doldurma aparatı yüklenici tarafından sağlanacaktır 

20. Kesici makinada devre kesiciye irtibatlı CH4 (metan) sensörü yerleştirilecek olup, istekli 
teklifindeki çizimde bunu gösterecektir. 

5.2.2. Ayak İçi Kalkan Tahkimat (Roof Support) 

1. Kalkan tahkimatlar kapalı halde iken en fazla 1,5 m, açık halde iken en az 3,2 m yüksekliğe 
sahip olacaktır. 

2. Kalkan tahkimatlar 35°-60° eğimli kömür damarlarında çalışacaktır. Ayak içi ondilasyonlara 
uyum sağlayacak özellikte olacaktır. Çalışma prensibi olarak ayaktaki tavan ve ayak arkası 
göçük basınçlarını karşılayabilecek özellikte olacaktır. 

3. Tahkimatlar kendi ilerleme pistonları ile önlerinde bulunan kesicinin üstüne konulduğu 
semere veya sigma profil konveyör oluğuna bağlanacak, ilerleme pistonlarla yapılacaktır. Önce 
bar ilerletilecek sonra tahkimatlar bu bara bağlantılı olarak kendilerini arına çekecek, ayaklarda 
bulunan pistonlar kesim sonrası kalkan tahkimatların en az 600 mm ilerletilmesini sağlayacak 
şekilde olacaktır. Kalkan tahkimatların ayaklarında bulunan pistonlar ağır madencilik koşulları 
altında, eğimli ve faylı bölgelerde kalkan tahkimatın ilerletilmesini sağlayacak şekilde 
olacaktır. Kalkan tahkimatların ilerletilmesini sağlayan piston emniyetli bir şekilde gerekli 
kuvveti sağlayacaktır. Kalkan tahkimatların piston bağlantı kolları ana tahkimat gövdesinden 
sökülebilir özellikte olacaktır. 

4. Kalkan tahkimatlar arına dik çalışacak olup en az 2 ana taşıyıcı piston ile yük taşıyacaktır. 
Kalkan tahkimat en az 950 kN yük taşıma kapasitesinde olacaktır. Kalkan tahkimatın çelik 
üniteleri bu basınçlar altında çalışabilecek özellikte olacaktır. 

5. Kalkan tahkimatların yük yoğunluğu; damarda genel pozisyonunda 440 kN/m2 ve 
performans testleri yapılacak panolarda her türlü basınç altında deforme ve herhangi bir sehim 
olmadan, oluşacak basınçları karşılayacak ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayacak özellikte 
olacaktır. 

6. Kalkan tahkimatların normal çalışma durumunda zemine uygulayacağı basınç maksimum 0,9 
MPa olacaktır. 
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7. Kalkan tahkimatın ağırlığı 10.000 kg +%10 geçmeyecektir. 

8. Eğim yönünde ayak girişindeki belirli sayıdaki tahkimat ünitesi birbirine irtibatlı şekilde 
hareket edecek bağlantı düzeneği içerecektir. Bu bağlantı ayak girişinde yer alan ilk birkaç 
tahkimatın kaymasını engelleyecek ve aynı zamanda bu tahkimatların ayak pozisyonuna göre 
istikametini ayarlayacak özellikte olacaktır. 

9. Tahkimatlar idarenin mevcut nakliyat sistemleri ile nakledilebilir boyutlarda olacaktır. 

10. Bir (1) ünite tahkimatın genişliği en fazla 1500 mm olacaktır. 

11. Tahkimatlar arın tarafında çalışma alanını korumak amacıyla; arından gelebilecek parçalara 
karşı korumalı olacaktır. 

12. Makinenin kesim yaparak ilerlemesi ile birlikte tavanın göçmesini engellemek üzere her bir 
tahkimat ünitesi kendisine monteli ve hidrolik olarak hareket ettirilen biri sürgülü biri kapaklı 
olmak üzere bir havelik kesim yüzeyini tutacak ilave aparatlara sahip olacaktır. Bu aparatlardan 
biri makine kesim yaptıkça tavanda oluşan boşluğu doldurmak için diğeri ise arın yüzeyine 
kapaklı kalkan görevini yapmak üzere her bir tahkimattan hareket ettirilerek tavanın ve arının 
tutulması sağlanacaktır. 

13.Kalkan tahkimatların her iki yanında; eğim nedeniyle kaymayı ve iki şiltin birbirine 
yapışarak sıkışmasını önlemek amacıyla hidrolik pistonlarla kontrol edilebilen yan kanopiler 
olacaktır. 

14. Tahkimatların kumandası, ayak içinde çalıştırılacak olan kalkan tahkimatın en az bir üst 
ünitesinde yer alan tahkimat üzerinden yapılacaktır.  

15.Tüm sistemde pilot kontrollü, multi- hortumlu hidrolik ana kumanda blokları kullanılacaktır.  

16. Kumanda bloğu paslanmaz çelikten olacaktır.  

17. Kumanda bloğu kolları çarpmalardan etkilenmemesi için levye tipi değil mandal tipi 
olacaktır. 

18.Valflara operatör tarafından uygulan kuvvet ortadan kalktığında sistem mevcut gücü 
koruyacak şekilde kendini kapatacaktır.  

19. Kumanda blokları tek sıralı tip ve EN standardında olacaktır. 

20. Her bir kumanda bloğunun üzerinde filtre ve pilot hattını korumak üzere çek valf olmalıdır. 

21 Makinenin kesim yaparak ilerlemesi ile birlikte kesim havesinden gelen postanın insan geçiş 
yolunu tıkamayacak şekilde piston marifetiyle çalışan yükselebilen kapaklar olmalıdır. 

5.2.3. Vinç Sistemi 

1. Üst taban yolunda bulunan vinç 2 tamburlu olacaktır. Vinç, ana taşıyıcı ve emniyet halatı 
olmak üzere iki halatlı olacaktır. Halatlar beraber ayrı tamburlar ile çalıştırılacaktır. 

2. Vinç tamburunda kullanılacak taşıyıcı ve emniyet halatları ayak içinde teçhizatı emniyetli bir 
şekilde taşıyabilecek çekme kuvveti dayanımına sahip olacaklardır. 

3. Eğimli damarda vinç ortalama çalışma hızı 0,5-5,0 m/dakika olacaktır.  

4. Vinç, elektrik motoru ile tahrik edilecektir. 

5. Vinç halat kapasitesi minimum 250 metre olacaktır. Halat, çekilecek yükleri emniyetli bir 
şekilde taşımaya uygun çap ve özelliklerde olacaktır. 

6. Vinç idarenin mevcut nakliyat sistemleri ile yer altında nakledilebilir boyutlarda ve ağırlıkta 
olacaktır.  
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7. Vinç çalışmaya başlamadan önce 10 saniye süreyle sürekli sesli ve ışıklı ikaz sistemine sahip 
olacaktır. 

5.2.4. Telsiz Haberleşme sistemi, 

Telsiz haberleşme sistemi ayak içi makine operatörleri, üst taban yolunda çalışan vinç operatörleri 
ve alt taban yolunda çalışan nakliyatçılar arasındaki iletişimi sağlayacaktır. Telsiz haberleşme 
sistemi, çalışma esnasında rahat kullanılabilecek ve özellikle çalışma esnasında kullanan kişinin 
iki elini de meşgul etmeyecek şekilde kafaya takılabilen kulaklıklı ve mikrofonlu cinsten olacaktır. 
Telsiz haberleşme sistemi şarj edildikten sonra en az 8 saat çalışabilir özelliklerde olacaktır. Bu 
doğrultuda yukarıda belirtilen özelliklerde 1 set telsiz haberleşme sistemi 16 adet radyo telsiz 
cihazından oluşacaktır. 

5.2.5. Hidrolik Pompa Seti 

1- Pompa işletme basıncı ve debisi; tavan yükünü karşılayacak ve 150 m. lik tahkimatın 
ilerlemesini sağlayacak düzeyde olacak ve pompa sistemi PLC üzerinden tam otomatik olarak 
kontrol edilecektir. 

2- Pompa çalışma basıncı ve ana hidrolik hat basıncı enerji tasarrufu da dikkate alınarak en uygun 
şekilde ayarlanabilir olacaktır. 

3- Sistemde biri yedek olmak üzere 2 adet hidrolik pompa olacaktır. Her bir pompa sisteme 
entegresi yapılmış ve gerektiğinde çalıştırılabilecek şekilde hazır olacaktır. 

4- Hidrolik sistem kapalı devre çalışacak ve EN Standardında olacaktır. 

5- Güç ünitesi 1100 veya 550 V, 50 Hz ve elektrik motorların girişi victor kablo başlığına uygun 
şekilde tasarlanacaktır. 

6- Hidrolik ünite ile ayak arasına monte edilecek ana gidiş dönüş hidrolik sistem boru hattındaki 
çelik borular, uygun çaplarda ve basınçlarda, 1000 m. gidiş ve 1000 m. dönüş olmak üzere 
yüklenici tarafından temin edilecektir. Ana gidiş hattı kırmızı, dönüş hattı yeşil renkte, malzemeye 
ve metan gazlı ortama uygun boya ile bağlantı yerlerinden en az 100 cm olmak üzere 
boyanacaktır. 

7- Sistemi besleyen hidrolik ana basınç hattının her 100 metrede bir küresel vana ve her bir şiltin 
basınç hattında (şiltin tamir ve bakım gereksinimlerinde hidrolik hattın kesilmesinde kullanılmak 
üzere) bir küresel vana ve filtre, ayrıca dönüş hattında çek valf bulunacaktır. Ana hidrolik dönüş 
hattına çek-valf konacaktır. 

8- Ana Hidrolik basınç hattı ayak girişine ana basınç hattındaki arızalı boruların değiştirilmesi 
veya boru ilavelerinde boru içine tortu kaçması ihtimaline karşı 1 adet manuel back-flush filtre 
konacaktır. 

9- Sistemde dolaşan hidrolik sıvının aşırı ısınmasına karşı uygun kapasitede soğutma sistemi 
kullanılacaktır. 

10- Hidrolik ünite ile mekanize teçhizat arasında kullanılacak hortum ve paslanmaya karşı 
korunaklı olan borular sistem max. işletme basıncının min.1,5 katına dayanıklı seçilecektir. 

11- Çelik hidrolik boru bağlantıları el ve standart anahtar takımları ile açılamayacak, özel anahtarlı 
olacaktır. 

12- Sistem için gerekli karışım (su ve HFA tipi su bazlı sentetik yanmaz hidrolik sıvı)  istenilen 
oranda ve ayarlanabilir tipte otomatik olarak sağlanacaktır. Karışım için uygun kapasitede, 
karıştırma özelliği olan ve paslanmaz çelikten imal edilmiş tank olacaktır. 
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13- Ana Hidrolik basınç hattı üzerine, uygun basınç ve debide 1 Adet tam otomatik back-flush tip 
filtre ünitesi konacaktır. 

14- Sistem kapasitesine ve çalışma koşullarına uygun hidrolik akümülatör verilecektir. 

15- Hidrolik ünitenin uygun yerlerinde emniyet sensörleri, seviye, basınç ve debi ölçerler 
bulunacak, hidrolik ünite tam otomatik elektronik kontrollü olacaktır.  

16- Bakım ve tamirat için iki adet servis çantası verilecektir. 

17-. Sistem üzerinde her türlü emniyet ve kontrol üniteleri yer almalıdır. (Yağ seviyesi, su 
seviyesi, basınç ve debi gibi, görsel ve uyarıcı cihazlar) 

18- İstekliler idarenin göstereceği yerde hidrolik ünitenin yerleşimini plan üzerinde ölçekli olmak 
üzere belirterek tekliflerinde sunacaklardır. 

5.3. Teklif ile birlikte sunulacak devre şemaları, planlar, teknik çizimler ve teknik çizimler 
üzerinde teçhizatın ana ve alt parçaların numaralandırılması 

İstekliler, mekanize teçhizatla ilgili bu başlık altında belirtilen devre şemaları, planlar, teknik 
çizimler ve bu teknik çizimler üzerinde teçhizatın ana ve alt parçalarını numaralandırarak idareye 
sunacaktır. 

5.3.1. Devre şemaları 

1. Tahkimat onarımlarının idarece yapılabilmesi için hidrolik akım şemaları, tahkimatta 
kullanılan malzemeler ve özellikleri belirtilecektir. 

2. Hidrolik pompa istasyonu için elektrik kumanda bağlantı şemaları ve hidrolik akım şemaları 
verilecektir. 

3. Kesici makine için elektrik kumanda bağlantı şemaları ve su tesisat şeması, kesici makine 
üzerindeki bazı onarımların idarece yapılabilmesi için kullanılan malzemeler ve özellikleri 
belirtilecektir. 

5.3.1. Planlar 

İstekliler, tahkimat, kesici makine, vinç ve hidrolik pompa istasyonunun birbirine uyumluluğunu 
gösteren pano içinde (ayak içi, üst taban yolu ve alt taban yolunda şartnamede sunulan galeri kesiti 
içindeki) konumlandırılmış ve boyutlandırılmış ölçekli yerleşim planlarını sunacaklardır. 

5.3.3. Teknik çizimler 

Teçhizatların her birine ait ön, yan ve üstten görünüşlerini boyutlandırılmış olarak gösteren 
çizimleri sunacaktır. 

5.3.4. Teknik çizimler üzerinde teçhizatın ana ve alt parçaların numaralandırılması 

İstekliler teknik çizimler üzerinde tüm teçhizatın ana ve alt parçalarını numaralandıracaktır. Bu 
şartnamenin 6. Maddesinde tarif edilen yedek parça teklifleri bu numaralar ve norm üzerinden 
teklif edilecektir. Zorunluluktan dolayı çizim üzerinde gösterilemeyen ancak yedek parça niteliği 
olan diğer malzemeler de çizim üzerinde yer alan malzemelerle birlikte yedek parça listesinde yer 
alacaktır. 

5.4. Temin Edilecek Teçhizatlara Ait Standartlar 

Teklif edilecek makine ve teçhizatlar iş sağlığı ve güvenliği açısından, ulusal ve uluslararası 
mevzuata uygun olarak çalışacak nitelikte olacaktır ve aşağıda belirtilen standartları sağlayacaktır. 
EN 1804-1+A1, EN 1804-2+A1 ve EN 1804-3+A1 standartları yer altı madenciliğinde kullanılan 
hidrolik tavan tahkimatları için güvenlik kuralları standartlarını kapsar. Buna göre; EN 1804-1+A1 
Tahkimat üniteleri ve genel kuralları, EN 1804-2+A1 Tahrikli direkler ve hareket elemanları, 
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EN 1804-3+A1 Hidrolik kontrol sistemleri, 
EN ISO 1402 Hidrolik hortumlar ve hortum takımları için hidrolik basınç ve sızdırmazlık 
deneyleri, EN 1090-2 Çelik yapılar için teknik gereklilikleri, 
EN ISO 3834-2 Kaynaklı üretim yapan işletmeler için kalite yönetimi sistem standardıdır. 

İstekliler yukarıda belirtilen standartları sağlayacaklarını tekliflerinde taahhüt edecekler ve 
teçhizatın sevkiyatından önce idareye sunulacaktır. İdarenin onayına müteakip, sevkiyat 
yapılacaktır. 

6. YEDEK PARÇA 

6.1. İstekliler teçhizatların bir yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek 
yedek parça ve sarf malzeme listesini 5.3 maddesinde tarif edildiği şekilde teklifinde sunacaktır. 

6.2. Yedek parça ve sarf malzeme listesi katalog normlarına göre düzenlenecek, parça no, parça 
adı, miktar, birim fiyat (CIF) ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 

6.3. İdare, garanti süresinin sonrasındaki çalışmalarda gerekli olabilecek yedek parçaları yüklenici 
tarafından sunulan tüm teçhizat yedek parça listelerinden, teklifte belirtilen yedek parça tutarını 
aşmayacak şekilde seçerek geçici kabul aşamasında yükleniciye sunacaktır. Yüklenici idarece 
belirlenen bu yedek parçaları ve sarf malzemelerini bedeli karşılığında en kısa süre içinde temin 
edecektir. Ayrıca yine garanti sonrasındaki yedek parça ihtiyacını bedeli mukabilinde 10 yıl süre 
ile karşılamakla yükümlüdür. 

6.4. İstekliler 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi vereceklerdir. Bu husus tekliflerde açık 
olarak belirtilecek ve taahhüt edilecektir. 

7. İŞ TERM İNİ 

İstekliler teklifinde teçhizatın imalat süresini de içeren termin programını sunacaklardır. 
Firmaların tekliflerinde belirtecekleri teslim süreleri sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 
300 takvim gününü geçmeyecektir. 

150 günlük deneme süresi boyunca yüklenicinin getireceği personelin yanında idareye ait yeterli 
sayıda eleman, her vardiya için teçhizata ait denetim ve sorumluluk yüklenicide olmak kaydı ile 
çalışmalara katılmak üzere görevlendirilecektir. İdare personeli yüklenicinin direktifleri 
doğrultusunda çalışmaları yerine getirecektir. 150 takvim günü sonunda teçhizatın uygun 
bulunması halinde geçici kabulü yapılacaktır. Geçici kabulden sonra pano üretimi idare personeli 
tarafından tamamlanacaktır. Pano üretimi tamamlandıktan sonra teçhizatın demontajına 
başlanacaktır. Teçhizatın demontajının yapılarak yeni panoya montaj işlemleri firmanın 
göndereceği 1 proje müdürü ve 3 teknik personel denetiminde 60 takvim gününde idare personeli 
tarafından gerçekleştirilecektir. 

Sunulacak termin programı teçhizatın teslim süresi (300 takvim günü), deneme süresi (150 
takvim günü) esas alınarak düzenlenecektir. Bu çerçevede iş termininde aşağıdaki hususlara yer 
verilecektir: 

1-Teçhizatın imalat süresi; 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici teklifinde sunduğu özelliklere uygun olarak 
teçhizatın imalatına başlayacaktır. İmalat süresi içinde idare her aşamada makine ve teçhizatın 
imalatını denetlemek ve incelemek hakkına sahiptir. 

2-Teçhizatın dayanım ve uyumluluk test süresi; 

Tüm makine ve teçhizatın uyumluluk testleri idare elemanlarının gözetiminde yapılacaktır. 
Test sonuçlarına ait belgeler teçhizatın naklinden bir hafta önce idareye teslim edilecektir. 
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Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare personeline verilecek eğitime başlanacaktır. Eğitim 
hizmetlerinin kapsamı Madde- 8’de açıklanmıştır. 

3-Teçhizatların Zonguldak Gümrüğü - Karadon TİM’e nakil süresi; 

İmalatın tamamlanması ve uyumluluk testlerinin başarıyla gerçekleşmesi neticesinde 
teçhizatın nakliyatına başlanacaktır. (Madde-11) 

4-Karo sahasına getirilen teçhizatın ilgili panoya taşınması ve montajının yapılması 
süreleri; 

İşletme karo sahasına gelen makine ve teçhizat yüklenicinin denetim ve sorumluluğunda 
olmak üzere idare personeli tarafından çalışılacak panoya kadar getirilecektir. Nakliyatın 
tamamlanmasının ardından teçhizatın montajına başlanacaktır. Montajın başlamasıyla birlikte 
150 takvim günü süre başlamış olacaktır. Bu sürenin başlaması taraflarca tutanak altına 
alınacaktır. Montaj tamamıyla yükleniciye ait olacaktır. Montaj işleminin başlamasıyla 
beraber montaj performansına esas süre de başlamış olacaktır. Montaj süresi 45 iş gününü 
geçmeyecektir. Ancak ocakta öngörülmeyen veya idareden kaynaklanan nedenlerle montaj 
süresinin uzaması durumunda bu durum değerlendirilerek idarece ek süre verilebilecektir. 
Yüklenici montaj süresi içinde idareye ait elemanların eğitim hizmetlerini sağlayacaktır. 

5-Kazı performans süresi; 

Montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından kazı performans çalışmalarına başlanacaktır. 
Bu kapsamda öncelikle yüklenicinin talebi halinde 15 iş günü deneme kazısı çalışması 
yapılacak akabinde kazı performansına geçilecektir. Kazı performans çalışmaları 45 iş günü 
sürecektir. Ancak yeraltında jeolojik, öngörülmeyen veya idareden kaynaklanan nedenlerle 
çalışmanın aksaması ve kazı performansının etkilenmesi durumunda bu durum idarece 
değerlendirilerek ek süre verilebilecektir. Performans testinin başarısız olması halinde ise 
yapılacak değerlendirmenin sonucuna göre yüklenici teçhizatını geri götürecektir. 

6-Kazı performansı sonrası üretim çalışma süresi 

Performans kriterlerinin sağlanması halinde yüklenici personeli 150 takvim gününü 
tamamlayana kadar üretim çalışmalarına devam edecektir. 150 takvim günü deneme süresinin 
tamamlanmasıyla teçhizatın idare tarafından uygun bulunması halinde geçici kabul işlemlerine 
başlanacaktır. 

7-Demontaj ve ikinci panoya nakil süresi 

Panodaki üretim çalışmalarının tamamlanmasından sonra yüklenici personeli denetiminde 
teçhizatın 60 takvim günü içinde demontajı yapılarak ikinci panoya montajı yapılacaktır. 
Yüklenici terminde bu süreyi belirtmeyecektir. Demontaja başlama tarihini İdare 15 gün 
önceden yükleniciye bildirecektir. 

8. EĞİTİM H İZMET İ 

Yüklenici; idarenin elemanlarına gerekli eğitimi sözleşme imzalanmasından sonra başlamak üzere 
aşağıdaki tablo doğrultusunda verecektir. Tabloda belirtilen kurs programında ve gruplarda 
mutabakat olduğu takdirde değişiklik yapılabilecektir. Buna göre; 

- Teknik personele verilecek kurs, teçhizatın üretim tesislerinde ve yine aynı yerde göçertmeli 
uzun ayakta teklif edilen çalışma yönteminin uygulandığı yer altı kömür ocağında olmak üzere 
işletme ve organizasyon konularını kapsayacak şekilde 5 iş günü olacaktır. Teknik personele 
verilecek eğitim giderleri firma tarafından karşılanacak olup, diğer tüm giderler (uçak, iaşe, 
ibade) İdare tarafından karşılanacaktır. 
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- Mekanik, elektrik, bakım-onarım personeli ve operatöre verilecek kurs, Gelik İşletmesinde 
yapılacak olup, montaj, demontaj, işletme, teçhizatın kullanımı ve teçhizatın bakımı konularını 
kapsayacak şekilde 3’er iş gününden 2 grup halinde toplam 6 iş günü teorik olarak verilecektir. 
Pratik eğitimler teçhizatın montajına başlandığı tarihten itibaren 1 vardiyada en fazla 10 kişi 
olacak şekilde 45 iş gününde yapılacaktır. Eğitim programı ile ilgili ayrıntılar sözleşmenin 
imzalanmasından sonra idare ile yüklenici arasında yapılacak protokol ile belirlenecektir. 
Yüklenici kurs sonunda kursiyerlere kurs gördüğüne dair belge verecektir. 

- Her türlü eğitim bedeli hizmet bedeline dahil olacaktır. 

Kurs Dönemi Ki şi 
sayısı 

Kurs 
Süresi 

(İş günü) 

Kurs verilecek 
Personel/ Grup 

Kurs Yeri 

Sözleşme 
imzalanmasından sonra 

6 
5 

İş günü 

Elektrik, makine, maden 
mühendisi 
(teknik personel kursu) 

Yüklenicinin teçhizat üretim 
tesisleri ve bu teçhizatların 
kullanıldığı ocaklar 

Teçhizatın imalat 
aşamasında 

6 
5 

İş günü 

Elektrik, makine, maden 
mühendisi 
(teknik personel kursu) 

Yüklenicinin teçhizat üretim 
tesisleri ve bu teçhizatların 
kullanıldığı ocaklar 

Test ve uyumluk 
işlemlerine başlanacağı 
tarihlerde 

6 
5 

İş günü 

Elektrik, makine, maden 
mühendisi 
(teknik personel kursu) 

Yüklenicinin teçhizat üretim 
tesisleri ve bu teçhizatların 
kullanıldığı ocaklar ve test 
merkezi 

Teçhizatın idareye 
tesliminden 1 hafta önce 

15 
3 İş günü 
(teorik) 

Mekanik, elektrik, bakım 
onarım ve operatör. 

Gelik İşletme Müdürlüğü 

Teçhizatın idareye 
tesliminden 1 hafta önce 

15 
3 iş günü 
(teorik) 

Mekanik, elektrik, bakım 
onarım ve operatör. 

Gelik İşletme Müdürlüğü 

Teçhizatın montajının 
başladığı tarihten 
itibaren 

30 
45 

İş günü 
Mekanik, elektrik, bakım 
onarım ve operatör. 

Gelik İşletme Müdürlüğü 

9. GENEL HÜKÜMLER 

9.1 Yüklenici tarafından tüm teçhizatlara ait ana parçaların ve alt parçaların normlara uygun 
boyutlandırılmış teknik çizimleri ve makine–teçhizata ait montaj, bakım-onarım el kitapları 
Türkçe olarak teslimattan bir ay önce İdareye sunulacaktır. 

9.2. Tüm teçhizatlar ile ilgili elektrik enerjisi Madde-13.1 ’de açıklandığı şekilde Ek-7’de yer alan 
idarenin kurulu sistemine uygun olacaktır. 

9.3. Tüm makine-teçhizat ve aksesuarlar Grup1 anti grizu ve buna uygunluğuna dair akredite 
kuruluştan alınmış ATEX sertifikasına sahip olacaktır. Yüklenici ATEX sertifikalarını listelenmiş 
olmak kaydıyla teçhizatın tümüne ait ya da her bir teçhizat için ayrı ayrı olmak üzere sevkiyattan 
bir ay önce idareye sunacaktır. 

9.4. Yüklenici tarafından temin ve imal edilecek tüm ekipmanlar ile ilgili parça ve aksesuarların 
işletme sahasında teslim alınması, bunların malzeme ve imalat hataları olmadığının tespitinden 
sonra mümkün olacaktır. Ayrıca bütün bu ekipmanın kırık, çatlak ve deformasyon gibi hasarları 
olmayacak ve ekipmanlar yeni, kullanılmamış ve bu şartnamede belirtilen standartlarda olacaktır. 

9.5. Temini öngörülen teçhizatlar, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış 
olarak çalışır durumda yüklenici tarafından teslim edilecektir. 
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9.6. İstekliler; teklif edilen teçhizatların neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ve ağırlıkları ile 
birlikte belirtecek, varsa bu teçhizatların dışında kalan ünite, sarf malzeme ve aksesuarların 
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 

9.7. Satın alınacak teçhizat komple anahtar teslim olarak tarif edildiğinden teçhizatın geçici 
kabulünün yapılacağı 150 takvim günlük süre içinde, şartnamede yer almayan ancak teçhizatın bir 
bütün olarak çalıştırılması için gerekli olan tüm ekipmanlar ve sarf malzemeler yüklenici 
tarafından ücretsiz olarak tedarik edilecektir. 

9.8. Teçhizatın demontajı ve yeni panoya montajının yapılacağı 60 günlük sürede çalışacak 
yüklenici personelinin tüm giderleri teklif fiyata dahil olup, ilave bir ücret verilmeyecektir. 

9.9. Geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde teçhizat ile ilgili her türlü sorumluluk 
yükleniciye ait olup yüklenici teçhizatı sigorta yaptırıp yaptırmamakla kendisi yükümlüdür. Ancak 
teçhizatı sigorta yaptırmadığı takdirde yer altı veya yer üstünde oluşabilecek her türlü riskler 
sonucunda teçhizatta oluşacak zararı kendisi karşılamakla yükümlü olup, idareden herhangi bir 
hak talep edemeyecektir. 

9.10. Teçhizatların çalışması, bakım ve onarımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve 
avadanlıklar ile yardımcı aparatlar getirilecek teçhizatın kapsamı içinde yer alacaktır. 

9.11. İstekliler teknik şartnamenin her maddesinde belirtilen hususları, ayrı ayrı sırasına 
göre eksiksiz ve tam olarak cevaplandırarak imzalı ve kaşeli olarak teklifleriyle birlikte 
sunacaklardır. Bu husus tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlilik kriteri olarak 
değerlendirilecektir . 

9.12. İstekliler tüm teçhizatın teslimat programını teklifinde sunacaktır. Bununla birlikte 15 gün 
öncesinden sevkiyat idareye bildirecek olup, idare buna göre gerekli hazırlıklarını yapacaktır. 
Teçhizat tek parti halinde gümrük sahasına getirilecektir. 

9.13. Tüm teçhizatın nakliyesi, kurulması ve çalıştırılması ile ilgili çalıştırılacak yabancı personele 
ait tüm çalışma izinleri ve diğer izinler, bildirimler, onaylar vb. yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
İdare, çalışacak yabancı personelin çalışma izinleri ile ilgili gerekli kolaylığı sağlayacaktır. 

9.14. Teçhizat esnek, kolay ve hızlı montaj ve demontaj yapılabilir özellikte olacaktır. 

9.15. Yüklenici 150 takvim günü olan deneme süresi boyunca (süre uzatımları da dahil) 
kendiliğinden yanmayı (oksidasyonu) önlemek üzere çalışma metoduna uygun tüm önlemleri 
alacaktır. 

9.16. Yüklenicinin çalıştıracağı personelle ilgili tüm sorumluluk kendisine ait olacak olup 
yüklenici gerekli tüm önlemleri alacaktır. 

9.17. İstekli mekanize kazı çalışma talimatnamesini teklifi ile birlikte idareye sunmak zorundadır. 
Bu talimatname idarenin daha sonra hazırlayacağı yönergenin temelini oluşturacaktır. 

9.18. Temin edilecek teçhizat çalışma esnasında 85 dB üstünde gürültü oluşturmayacak özellikte 
olacaktır. 

9.19. İmalatçı firma, teçhizatları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici kabul 
tarihinden itibaren 12 ay süre için garanti edecektir 

10. İDARENİN MEVCUT NAKL İYAT SİSTEMİ 

10.1. İdareye ait mevcut nakliyat sisteminde kuyudan malzeme nakli için maksimum 11 tonluk 
malzeme nakline izin verilebilmektedir. 

10.2. İdareye ait ocak içerisinde mevcut olan 1 tonluk ocak arabasına (600 mm ray açıklığı) ait ray 
taşımacılığı mevcuttur. 
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10.3. Malzeme nakliyatı için kuyunun kullanılması durumunda kuyudan indirilecek malzemelerin 
maksimum ebatları 4,40 m. (boy) x 2,00 m. (en) x 2,00 m. (yükseklik) olacaktır. 

10.4. Nakliyat güzergâhını idare belirleyecek olup Gelik ve Kilimli  Nakliyat güzergâhını gösterir 
plan Ek-1’de verilmiştir.  

10.5. Mekanize teçhizatın yer altına indirileceği Gelik 75. Yıl Cumhuriyet Kuyusuna ve KYSK 
kuyusuna ait kafes boyutları Ek-6’da verilmiştir. 

11. TEMİNİ ÖNGÖRÜLEN TEÇH İZATIN NAKL İYATI VE MONTAJ İŞLEMLER İ 

11.1. Temini öngörülen teçhizatın teslim yeri CIF bazında Zonguldak gümrükleri olup, gümrük 
işlemleri idare tarafından yapılacaktır. Gümrük işlemleri komple mekanizasyon teçhizatı ve 
aksesuarları şeklinde bir bütün olarak yapılacaktır. Bu nedenle tüm teçhizatın kopukluk 
yaşanmadan tek parti halinde gümrük sahasına getirilmesi gerekmektedir. Gümrük işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra aynı araçlarla yüklenici tarafından Karadon TİM İşletme karo sahasına 
taşınacaktır. Karo sahasında teçhizatın araçlardan boşaltılması ve depolanması yüklenici 
denetiminde idare elemanlarınca yapılacaktır. 

11.2. Müessese karo sahasına kadar tüm nakliye, sigorta, vb. işlem ve masraflar yükleniciye aittir. 
Temin edilmesi öngörülen ekipmanın idare tarafından satın alınmaması ve sözleşmenin 
sonlandırılması durumunda malzemelerin karo sahasında yüklenicinin getireceği araca kadar nakli 
yüklenicinin denetim ve sorumluluğunda idare tarafından yapılacaktır. Bu noktadan sonraki tüm 
sorumluluk ve masraflar yükleniciye ait olacaktır. 

11.3. Kuyu başına getirilen teçhizatın kuyu ihraç sistemleri veya desandre vasıtasıyla ocak 
içerisinde ilgili kata kadar indirilmesi ve buradan itibaren trikolar kullanılarak montajın yapılacağı 
ayak başına kadar getirilmesi yüklenici teknik personelinin gözetimi ve sorumluluğunda idare 
elemanlarınca sağlanacaktır. 

11.4. Teçhizatın birinci panoya montajı yüklenici teknik personeli tarafından yapılacak, idarenin 
yeterli sayıdaki personeli eğitim ve destek amaçlı olarak montaja eşlik edecektir. 

11.5. Birinci panoda yüklenici tarafından 150 takvim günü çalışılması ve deneme çalışmalarının 
başarılı olması halinde teçhizatın geçici kabulü yapılacaktır. Bu tarihten itibaren yüklenici firma 
elemanları gönderilecektir. Panodaki kalan üretim çalışmaları idare elemanlarınca 
tamamlanacaktır. Ancak panodaki üretim faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra teçhizatın 
demontajı ve ikinci panoya taşınması ve montajı yüklenici teknik personeli denetimi ve desteğinde 
idare elemanlarınca yapılacaktır. Bu konuda 15 gün önce yükleniciye bildirim yapılacaktır. 
Teçhizatın demontajı ve ikinci panoya montajı maksimum 60 takvim günlük sürede 
tamamlanacaktır. 

11.6. 150 Günlük çalışma süresinde; 

-Yüklenici teçhizatın montajından teçhizatın geçici kabulün yapılmasına kadar belirtilen işleri 
yürütmek üzere 1 proje müdürü denetiminde, 5 formen (en az ikisi maden mühendisi), 5 bakımcı, 
5 tahkimat sürücü/operatör olmak üzere toplam 16 adet elemanı anahtar personeli olarak 
çalıştıracaktır. Bunun haricinde gerektiğinde çalışan sayısını artıracaktır. İdare aynı nitelikteki 
elemanı her vardiya için teçhizata ait denetim ve sorumluluk yüklenicide olmak kaydı ile 
çalışmalara katılmak üzere görevlendirecektir. İdare personeli yüklenici firmanın direktifleri 
doğrultusunda çalışmaları yerine getirecektir. 

Proje müdürünün; yeraltı madenlerinde montaj, test, işletmeye alma ve çalıştırma işlemlerinde en 
az 5 yıl deneyimli olduğu ve yeraltı madenciliği tecrübesi bulunan bir maden veya makine veya 
elektromekanik mühendisi (maden disiplini olan) olduğu ilgili ülkenin yetkili madencilik 
otoritesince belgelenecektir. Bu belgeler sözleşme aşamasında İdareye verilecektir. 
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12. BOYAMA VE KOROZYONA KAR ŞI ALINACAK ÖNLEMLER 

12.1. Bütün işlenmiş yüzeyler, nakliye ve depolama esnasında pastan korunmak için uygun bir 
boya ile boyanacaktır. 

12.2. Bütün siyah yüzeyler 1 kat metal primer boya üzerine yarı mat beyaz boya ile boyanacaktır. 

12.3. Boyalar uluslararası maden emniyet mevzuatlarında belirtilen hususları kapsayacaktır. 

12.4. İşletim esnasında korozyondan etkilenebilecek parçalara özel anti-korozif işlem 
uygulanacaktır. 

13. İDARE TARAFINDAN SA ĞLANACAKLAR 

13.1. Elektrik Enerjisi  

Elektrik güç verimine yönelik kablolar, güç üniteleri, kesiciler ve trafolar idare tarafından 
karşılanacaktır. Ocakta kullanılacak 1.100 Volt (±%5), ve 550 volt (±%5), 3 faz, 50 Hz elektrik 
enerjisi ve kesici, çalışılacak ayağa en yakın noktaya kadar idare tarafından sağlanacaktır. Bu 
kapsamda gerekli olan 500 kVA trafo, devre kesiciler, yol vericiler idare tarafından sağlanacaktır. 
Temin edilmesi öngörülen teçhizat idarenin Ek-7’de verilen alt yapısına uygun olacaktır. 

13.2. Basınçlı Hava 

Ocakta kullanılan 4 bar basınçta hava, çalışılacak panonun tüm çalışma noktalarına idare 
tarafından getirilecektir. 

13.3. Su 

Sistemde kullanılacak su idare tarafından, basınç altında olmaksızın, en az 50 mm çapta flanşlı 
borular ile oluşturulacak ayakların tüm çalışma noktalarına idare tarafından getirilecektir. 

İdare tarafından sağlanacak suyun kalitesi ve diğer özellikleri Ek-8’de verilmiştir. 

13.4. Ocak Baş Lambaları 

Yüklenici personelinin kullanacağı ocak baş lambaları idare tarafından verilecektir. Yüklenici 
personelinin dikkatsiz ya da kasıtlı davranışları sonucu oluşacak hasarların bedeli (yedek parça, 
tamir giderleri dahil) yükleniciden tahsil edilecektir. 

13.5. Gaz Maskeleri ve Metan Gazına Duyarlı Devre Kesiciler 

Yüklenici firmanın kullanacağı gaz maskeleri ve metan detektörleri bir protokol ile idarece 
yükleniciye teslim edilecektir. Gereken yerlerde, metan gazına duyarlı otomatik enerji kesicileri 
idare tarafından temin edilecek ve kurulacaktır. Yüklenici personele kullanım ile ilgili genel 
bilgiler “Bilgilendirme Programı” içinde ayrıca verilecektir. Verilecek cihazların yükleniciye 
tesliminden itibaren her türlü bakım-onarım, hasar, zarar vb. giderleri tespit edilerek yükleniciden 
kesilecektir. 

13.6. Şantiye Sahası ile Giyinme Yıkanma Hizmetleri 

Yükleniciye, deneme sürecinde; şantiye sahasında uygun çalışma ortamı sağlamak amacıyla ofis 
çalışmalarında ve giyinip soyunma amaçlı kullanılabilecek bir oda sağlanacak, bu odaya dahili 
görüşmelerde kullanılmak üzere bir adet telefon bağlanacaktır. İdare, yüklenicinin elemanlarına 
kendine ait Zonguldak misafirhanesinde kahvaltı dahil olmak üzere barınma imkanını ücretsiz 
olarak (2 yataklı 12 oda) sağlayacaktır. Ayrıca yüklenici, çalışanlarının diğer tüm iaşe ihtiyaçlarını 
kendisi karşılayacaktır. 

13.7. Teçhizatın Demontajı ve İkinci Panoya Montajı 

Geçici kabulden sonra teçhizatın birinci panodan demontajı ve ikinci panoya montajı için 4 
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yüklenici personelinin 60 günlük süredeki barınma imkânı idare tarafından sağlanacaktır. Barınma 
idare tarafından Zonguldak misafirhanesinde kahvaltı dahil ücretsiz olarak (2 yataklı 4 oda) 
sağlanacaktır. Ayrıca yüklenici, çalışanlarının diğer tüm iaşe ihtiyaçlarını kendisi karşılayacaktır. 
60 günlük süredeki yüklenici personelinin tüm giderleri demontaj ve montaj hizmet bedelinin 
içinde değerlendirilecektir. Teçhizatın birinci panodan demontajı ve ikinci panoya montajı ile ilgili 
yükleniciye ödenecek hizmet bedeli 60 günün sonunda yapılacaktır. 

13.8. Diğer 

13.8. Sistemin çalıştırılmasında kullanılacak hidrolik yağ yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
Ancak istekliler tüm teçhizat için kullanılan ve Collex normuna (Türk Petrol Ofisi’nin yağ 
muadilini gösterir) göre düzenlenmiş yağlama tablolarını gösterir yağ özelliklerini belirtecektir. 

13.8. Kurumun mevcut erken uyarı sistemi kullanılacaktır. İletişim sağlamaya yönelik iletişim 
sistemleri, ahşap malzeme, kablolar (ayak içi hariç), tel, çelik halat ve genel özellikleri aşağıda 
belirtilen baklava dilimli tel idare tarafından sağlanacaktır. 

13.8. Baklava dilimli tel 19 mm göz aralığında üçgen veya altıgen örgülüdür. Ayrıca bu telin 
patlama basıncı minimum 2.500 kg/m2 ’dir. 

13.8. Yüklenici teçhizatın montaj ve demontaj işlerinde kullanılmak üzere gerekli olan en az 4 
adet yeterli kapasiteli basınçlı havalı caraskal getirecektir. 

14. TEMİNİ ÖNGÖRÜLEN TEÇH İZATLA İLGİLİ ÖDEMELER İN YAPILMASI 

Yüklenici firmaya sözleşmenin imzalanmasından sonra %20, teçhizatın Karadon TİM karo 
sahasına sevkiyatının tamamlanması ile %30 oranında teminat mektubu karşılığında avans 
verilecektir. Kırk (45) günlük kazı performans testinin başarılı bulunması ve teçhizatın geçici 
kabulünün yapılarak satın alınması halinde verilen toplam avans miktarı düşülerek sözleşme 
bedelinin geri kalan kısmı yükleniciye ödenecektir (60 günlük demontaj ve montaj hizmet bedeli 
hariç). 

Teçhizatın başarısız olması halinde teçhizat satın alınmayacak ve yüklenici teçhizatını geri 
götürecek, ancak yüklenicinin idareye yapmış olduğu hizmet bedeli yükleniciye ödenecektir. 

Hizmet bedeli; yüklenicinin teklifinde sunduğu günlük hizmet bedeli çalıştığı günle çarpılarak 
bulunan bedel üzerinden hesaplanacak ve ödenen avans miktarından düşülecektir. Geri kalan 
bedel yüklenici tarafından idareye 7 gün içinde nakden ödenecektir. Bu durumda genel hükümlere 
göre tasfiye işlemi yapılmayacak varsa yüklenicinin borcu kesildikten sonra teminatı iade 
edilecektir. Yüklenicinin kalan bedeli nakden ödememesi halinde idare avans teminat mektubunu 
nakde çevirerek borcunu tahsil edecektir. Yüklenicinin borcu tahsil edildikten sonra teminatın 
kalan kısmı yükleniciye iade edilecektir. 

Hizmet bedelinin hesabında; yüklenicinin montaj çalışmalarının başlamasından itibaren 
çalışmaların durdurulacağı son güne kadar çalışılacak gün esas alınacaktır. 

15. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tekliflerin değerlendirilmesi, teklif fiyat esas alınarak yapılacak olup şartnamelerdeki kriterleri 
sağlayan en düşük teklif kabul edilecektir. 

16. KONTROL VE MUAYENELER 

Teçhizatın kontrol ve muayeneleri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve iş yeri ilgilileri ile müştereken Karadon TİM 
İşletmesinde yapılacaktır. 
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17. YÜKLENİCİ TARAFINDAN İDAREYE VER İLECEK DOKÜMANLAR 

17.1. Dokümanlar 

Yüklenici tüm makine-teçhizat için; 
5’er takım Türkçe ve İngilizce basılı olarak, 5’er takım dijital ortamda, 
Olmak üzere aşağıda belirtilen dokümanları sözleşmenin imzalanmasından sonra idareye 
verecektir. Dokümanlarda; 
-Kullanım (çalıştırma) el kitabı 
-Tamir-bakım ve revizyon el kitabı 
-Yedek parça katalogu; teçhizatın tamamını oluşturan önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu 
parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya fotoğrafları içerecektir. 

18. DİĞER HUSUSLAR 

18.1. Teçhizatlardaki bütün kullanma ve ikaz plakalarının yazıları Türkçe olacaktır. 

19. TEÇHİZATIN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN KRİTERLER 

Bu şartnamenin değişik bölümlerinde ve kabul işlemleri başlığı altında da açıklandığı üzere 
teçhizatın satın alınmasında esas alınacak kriterler aşağıda özetlenmiştir. 

1- 45 iş günü sürede sistemin montajının yapılması, 

2- 45 iş günü sürede ayak ilerleme hızı ortalama 1 m/gün olacak şekilde kazı yapılması 

3- Yüklenici tarafından liste halinde sunulacak yedek parça ve sarf malzeme tüketim miktarının 
150 takvim günlük süre için gerçekleşme payı. 

4- Sistemin 150 takvim günlük sürede oluşabilecek deformasyonlara karşı mukavemeti (fiziki 
muayene) 

20. KABUL İŞLEMLER İ 

20.1. Performans Testleri 

Temin edilmesi öngörülen teçhizatın performans testleri termine uygun olarak montaj ve ayak 
ilerleme hızına göre yapılacaktır. 

Performans testleri başlama tarihleri (montaj ve kazıya başlama) yüklenici ve idarece tutanak 
altına alınarak birlikte imzalanacaktır. 

Ayrıca performans testinin başlama tarihinden itibaren idare ve yüklenici tarafından birlikte 
günlük rapor defterleri tutularak imzalanacaktır. 

Bu çerçevede; 

-Montaj performansı süresince, montaj faaliyetleri ve oluşan duraksamalar ile bu duraksamaların 
nedenleri, 

-Kazı performansı süresince ayak ilerleme hızları ve oluşan duraksamalar ile bu duraksamaların 
nedenleri, 

günlük rapor defterlerine yazılacaktır. 

Performansın başarılı olması halinde günlük rapor defterleri deneme süresince tutulmaya devam 
edilecek ve yüklenici ile birlikte imza altına alınacaktır. Teçhizatın alınması halinde garanti 
süresinin sonuna kadar rapor defterleri idare tarafından günlük olarak tutulmaya devam edecektir. 

Teçhizatın çalışması ile ilgili tutulan günlük raporlarda; kullanılan yedek parça ve sarf 
malzemeleri de ayrıca listelenecektir. 
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Günlük raporlar Türkçe olarak rapor defterine yazılacaktır. Ancak yüklenicinin talep etmesi 
halinde raporlar yüklenici firmanın tercümanı eşliğinde İngilizceye çevrilecektir. Bu durumda 
rapor defterlerinin Türkçe ve İngilizcesi her iki tarafça imza altına alınacaktır. 

20.1.1. Montaj performansları 

Yüklenici tarafından teçhizatın yukarıda belirtilen panolardan birine sevkiyatının tamamlanması 
tarihinden itibaren bu pano da montaja başlanacak, montaj işlemi 45 iş gününde tamamlanacaktır. 
Bu sürenin 45 iş gününden fazla sürmesi halinde montajlar başarısız olarak değerlendirilecektir. 

20.1.2. Ayak ilerleme hızı performansı 

Montaj performansının başarılı bir şekilde tamamlanması tarihinden itibaren kazıya geçilecektir. 
Yüklenicinin talebi halinde ilk 15 iş günü deneme kazısı yapılacaktır. Deneme kazısının bitiminde 
ayak ilerleme hızı performans testi başlayacaktır. Kazı yapılırken arındaki kömür ile ara kesme 
birlikte kazılacak, gerektiğinde taban taşı ve tavan taşı da kazılarak üretim yapılacak, kalkan 
tahkimatlar vasıtasıyla da gerekli tahkimat yapılacaktır. Teçhizat, mekanizasyonun uygulanacağı 
kömür damarlarının birinci derece yanmaya müsait olduğu da göz önüne alınarak ayak arkasında 
serbest kömür kalmayacak şekilde hızlı bir ayak ilerlemesi gerçekleştirecek özellikte olacaktır. 
Yüklenici 150 takvim günlük süre içinde ayak arkasında oksidasyonu önlemeye yönelik gerekli 
tedbirleri de alacaktır. Kazı performansı 45 iş günü üzerinden yapılacaktır. Bu sürenin sonunda 
rapor defterlerinden ayak ilerleme hızları toplanacak ve 45 iş gününe bölünerek günlük ortalama 
ayak ilerleme hızı bulunacaktır. Performansa esas ayak ilerleme hızı ortalama 1 m/gün olacaktır. 
Bu ilerlemenin altındaki ilerleme hızları başarısız kabul edilecektir. Kazı performansı sırasında ara 
kesmenin varlığı pano için verilen damar stampının %20’si veya %20’sini geçmesi durumunda 
idarece bu durum dikkate alınarak kazı performansı değerlendirilecektir. 

20.2. Performans Testleri ve Deneme Süresi İçinde Yapılacak İşlemler 

Şartnamede yer alan panolarda yapılacak çalışma programını yüklenici teklifinde sunacaktır. 
Teklifte sunulan çalışma programında aşağıdaki konular yer alacaktır. Programda haftalık çalışma 
süresi 5 gün, günlük çalışma süresi 3 vardiya üzerinden 24 saat, fiili çalışma süresi 3 vardiya 
üzerinden 18 saat alınacaktır. Boşta kalan altı saatlik süre personelin iş yerine gidip gelmesi için 
kullanılan süredir. 

- Sistem montaj süresi: Sistem parçalarının ayağa naklinden itibaren başlatılacaktır. 

- Performans testi programı ve süresi: Performans test çalışma süresi montaj performansı 45 
işgünü, kazı performansı 45 iş günüdür. 

- Performans testi sonrası üretim planlaması (kalan sürede deneme çalışmalarına devam 
edilmesi) 

- Deneme çalışmaları süresince yapılacak rutin ve ana bakım programları. 

- Performans testlerinde; fiili çalışma süresinin içinde bakım için harcanacak süreler mücbir 
sebep olarak verilmeyecektir. Bunun haricinde çalışılan sürede beklenmeyen nedenlerden 
dolayı duraklamalar olması halinde, yüklenicinin başvurusu ve İdarece bu başvurunun uygun 
görülmesi kaydıyla duraklama süreleri toplam ölçü süresinden düşülerek, fiili çalışma saati 
bulunacaktır. Dönem içindeki bu fiili çalışma saatlerinin toplamının 18 saate bölünmesiyle de 
toplam fiili çalışma günü tespit edilecektir. 

- Gerek performans aşamasında gerekse deneme süresinde beklenmeyen nedenlerle (mücbir 
sebepler, damar incelmesi, eğim düşmesi, ayak içerisindeki öngörülmeyen tektonik arızalar, 
gaz yükselmesi vb.) teçhizatla istenilen çalışmanın yapılamaması halinde idare elemanları 
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tarafından ayak istenilen hale getirilene kadar yüklenicinin çalışamadığı bu günler için ilave 
süre verilecek, ancak çalışılamayan bu günler için firma tarafından herhangi bir hak ve ücret 
talep edilmeyecektir. 

21. GEÇİCİ KABUL 

İhale kapsamında deneme amaçlı çalışılacak panoda 45 iş gününde montaj performansı, 45 iş günü 
kazı performans testi çalışmaları yapılacaktır. Montaj performansının başarılı olması halinde kazı 
performansına geçilecektir. Kazı performansının başarılı olması halinde işin süresi olan 150 
takvim günü sonuna kadar çalışmalar sürdürülecektir. 150 takvim günü sonunda başarılı bulunan 
teçhizatın fiziki muayenesi yapılarak geçici kabulü yapılacak ve teçhizat satın alınacaktır. 

Fiziki muayene: 150 takvim günlük sürede tahkimatların basınç dayanımlarının yetersiz kalması 
nedeniyle teçhizatta meydana gelen arızalar ve bu arızalara bağlı parça değişikliklerinin sıkça 
tekrarlanması, bu arızalara kalıcı çözüm getirilememiş olması halinde teçhizat performans 
testlerinde başarı sağlasa da kabul işlemlerine geçilmesine engel teşkil edecektir. Bu durumda 
geçici kabul işlemi yapılmayacak ve teçhizat iade edilecektir. 

22. DANIŞMANLIK H İZMETLER İ 

Satın alınacak mekanize teçhizatın geçici kabulünün yapılacağı 150 takvim günlük süre bittiğinde 
karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi amacıyla yüklenici danışmanlık hizmeti vermeyi taahhüt 
edecektir. Danışmanlık hizmeti (garanti kapsamındaki hususlar hariç) 2 yıllık süreyi 
kapsayacaktır. Yüklenici danışmanlık hizmeti için en fazla üç (3) olmak üzere personel sayısı ve 
ücretlerini kişi/gün olarak teklifinde ayrıca sunacaktır. Gelecek personelin ulaşım (uçak için 
ekonomik sınıf, karayolu için otobüs) giderleri idare tarafından karşılanacaktır. Danışmanlık 
hizmeti için firma en geç 1 hafta içinde iş yerinde olmayı taahhüt edecektir. 

Danışmanlık hizmeti döneminde; 

Kurum misafirhanesinden kahvaltı dahil olmak üzere 2-3 yataklı 2 oda barınma amaçlı yüklenici 
elemanlarına ücretsiz olarak tahsis edilecektir. Yüklenici barınma ihtiyacını kendisi karşılaması 
durumunda yükleniciye bu amaçla herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ayrıca yüklenici diğer tüm 
iaşe ihtiyaçlarını kendisi karşılayacaktır. 

İdare danışmanlık hizmetini gerektiğinde alacaktır. 
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TEKN İK ŞARTNAMEN İN EKLER İ: 

EK-1: TTK Gelik İşletmesi ve Kilimli İşletmesi Nakliyat Güzergâhı ve Panolar 

EK-2/1: -260/-360 41415 Doğu Kurul Panosu 

EK-2/2 : -160/-260 41315 Doğu Kurul Panosu 

EK-2/3 : -360/-460 51508 Çay Doğu Panosu 

EK-3 : B10 Tipi Rijit Bağ Tahkimatı ve B12 Kesitli TH Bağ Tahkimatı 

EK-4 : TTK Genel Emniyet Şartnamesi 

EK-5 : TTK Her Türlü Müteahhitlik, Taşeronluk ve Müstecirlik Hizmetlerine Ait Koruyucu 
Güvenlik Şartnamesi 

Ek-6: Gelik 75. Yıl Cumhuriyet Kuyusu ve Karadon Yeni Servis Kuyusu Kafes Ölçüleri 

EK-7: İdarenin Yer Altı Enerji Alt Yapısı 

Ek-8: Su Analiz Değerleri 

 

 

 

 

 


