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TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 
KARADON TA ŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 

GALER İ AÇMA MAK İNESİ (GAM) ALIMI İŞİNE AİT 
TEKN İK ŞARTNAME 

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 yer altı iş yerlerinde olmak 
üzere taş içinde sürülen ana kat galerileri, taş ve/veya kömür içinde sürülen rekup galerileri, kuyu 
bağlantı ve dönüş galerilerinin açılması için cinsi ve teknik özellikleri bu teknik şartnamede detaylı 
olarak belirtilen 1 adet Galeri Açma Makinasının (GAM) değişik kayaç sertliklerini içeren en az 30 
metre galerinin sürülmesi işinde 40 takvim günlük sürede denenmesi, deneme süresi içinde teçhizatın 
performans testlerinin yapılması ve başarılı olması halinde satın alınması işidir. Bu çerçevede yüklenici 
tarafından, yer altı taşkömürü madenciliğinde kullanılmak üzere; 

- Galeri açma makinasının tasarım ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirerek imal/temin etmek, 

- GAM’ın hemen arkasındaki aktarma (kuyruk) konveyörünü (6 metre) imal/temin etmek, 

- Galeri Açma Makinesinin (GAM) Karadon TİM karo sahasına nakliyatını yapmak, yer altında 
montajını gerçekleştirmek, 

- Makinanın Ek-1’deki planlarda projelendirilen galeri/galerilerde kazı performansını 
gerçekleştirmek, 

- Performans testlerini gerçekleştirmek, makineyi kullanacak operatörlere ve bakım personeline 
eğitim hizmeti vermek.   

2) İŞİN YERİ 

Temin edilmesi öngörülen makine TTK Karadon TİM Gelik İşletmesinde kazı ve faydalı kesiti 
Ek-2’de verilen düz galerilerin açılması işlerinde uygulanacaktır. Uygulamanın yapılacağı 
galeri/galerilerin projesi Ek-1’de verilmiştir.  Karadon TİM’de Galeri Açma Makinasının denemesinin 
yapılacağı yer olarak   -460 katında ana rekup galerisi olarak sürülen 41505 Galerisi ile 41510 kollektör 
galerisi öngörülmüştür.  Galeri üzerindeki formasyonların dayanımları ekli planda tahmini olarak verilmiş 
olup,   makinanın performans kazısının yapılacağı galeri ve formasyon idare tarafından belirlenecektir. 

 

3) SÜRÜLECEK GALER İLERİN YER ALDI ĞI SAHA İLE İLGİLİ (JEOLOJİK, 
JEOMEKAN İK) BİLGİLER 

Galeri açma makinası, ilk olarak performans kazısının yapılacağı Gelik -460 ana kat hazırlığı projesi 
kapsamında sürülecek galerilerde kullanılacaktır. Bu katta toplam 1.874 m galeri sürülecek olup, deneme 
galeride belirlenen kısımda 40 takvim günü sürede yapılacaktır. Sürülecek galerilerde geçilecek litolojik 
formasyonlar ve ayrıca bu formasyonlara ait jeomekanik özellikler genel olarak Ek-3’te verilmiştir. 

GAM ile yer altında değişik tip ve boyutta kazılacak galeriler, formasyon cinslerine göre çok sert, sert, 
orta sert, yumuşak ve akıcı formasyonlar ile toprak, batak gibi kayadan başka zemin ve kömürlü zemin 
olabilecektir. 

4) HAVALANDIRMA 

İdare yer altı iş yerlerinin ana havalandırması +140 kotunda bulunan ana aspiratör ile sağlanmaktadır. 
Mevcut aspiratör 5.000 m3/dakika hava emişi yapmakta olup, maksimum 16.800 m3/dakika hava emiş 
kapasitesine sahiptir. İdare galeri sürülmesi işi için yeterli miktarda havayı sağlayacaktır. 

5) İŞ GÜVENL İĞİ TEDBİRLERİ 

Yüklenici faaliyetleri sırasında her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenici 
denemenin yapılacağı galeride 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. Yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden 
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yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile 
gerekli bütün tedbirleri almak ve kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için İdare ocaklarında 
geçerli tüm iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uymak zorundadır. 

Ayrıca yüklenici, iş yerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle yol açabileceği kazalardan korunma 
usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu çerçevede yüklenici, işyerlerinde alınacak 
iş güvenliği ve işçi sağlığı ile koruyucu güvenlik tedbirleri konusunda Genel Emniyet Şartnamesi (Ek-
4) ile Koruyucu Güvenlik Şartnamesine (Ek-5) titizlikle riayet edecektir. Ancak Genel Emniyet 
Şartnamesindeki Daimi Nezaretçi ve İş Güvenliği Uzmanı İdare tarafından sağlanacaktır. Yüklenici 
firma ve çalışanları Daimi Nezaretçi ve İş Güvenliği Uzmanının talimatlarına uyacaktır. 

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

6) TEKN İK ÖZELL İKLER 

6.1 GALERİ AÇMA MAK İNASININ TEKN İK ÖZELL İKLER İ 
1. Galeri açma makinası ile sürülecek galerilerde geçilecek muhtemel formasyonların  genel 

jeomekeanik özellikleri Ek-3’te verilmiştir. Bu özellikler de dikkate alınarak GAM sürekli olmasa 
da maksimum ISRM 1979’a göre Tek eksenli Basınç Dayanımı 120 MPa (Labaratuvarda), 
yerinde 130 MPa olan formasyonlarda kazı yapabilecek uygunlukta olacaktır. 

2. Galeri açma makinasında; makinaya montajlı 2 adet sağlı sollu delik delme (sondaj) makinesi 
olacaktır. Delik delme makinası da dahil olmak üzere makinanın ağırlığı maksimum 50 ton 
olacaktır. GAM’ın hemen arkasındaki aktarma (kuyruk) konveyörü (6 metre) makinanın 
ağırlığına dahil değildir. 

3. Galeri Açma Makinası (GAM) ±18⁰ meyilde kazı yapmaya uygun olacaktır. 

4. Galeri Açma Makinası ile açılacak olan kayaç formasyonlarında su içeriği net olarak 
bilinmemekle beraber makine, palet seviyesine kadar su içerisinde çalışmak zorunda kalabilir. Bu 
nedenle makinanın yürüyüş motorları hidrolik motorlu ve ayrıca su izolasyonlu olacaktır. 

5. GAM Ek 2’de verilen kazı kesitlerinde kazı yapabilecek kapasitede ve boyutlarda olacaktır. 

6. GAM tabandan 50 cm alt kesim yapabilecek özellikte olacaktır. 

7. Galeri içerisinde makinanın hareket etmeden galeri köşe noktalarına erişebilmesi için boom dönüş 
açıları maksimum 30 dereceye göre olacaktır.  

8. GAM’ın değişik kayaç sertliklerinde yapabileceği kazı kapasiteleri (metre/saat) 16.1 maddesinde 
verilmiştir. Performans testlerinde bu kapasiteler esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

9. İstekliler GAM’ın üzerinde bulunan hareketli (boom dönüş hızı, boom kaldırma hızı vs.) 
parçaların çalışma hızlarını teklifinde verecektir. 

10. GAM’ın üzerinde tahkimat kaldırma aparatı ve personel çalışma platformu bulunmalıdır. 
Tahkimat kaldırma aparatı hem düz hem de at nalı şekilli profillerin kaldırılmasına uygun 
olacaktır.  

11. GAM üzerine delik delme işlemi yapabilecek şekilde montajlı, kömür, su, gaz vb. aramaları 
yapabilmek için, kesilecek yüzeyden en az 50 metre uzunluğunda ve 60 mm - 90 mm çapında tij 
ile açılı olarak sondaj yapma kabiliyetine sahip bir sondaj makinesi olacaktır. Ayrıca kullanılacak 
sondaj makinesi takılıp-sökülebilir olacaktır. Gerekli olan elektrik veya hidrolik ihtiyacını makine 
üzerinden alacaktır. Bir tijin (delik makinası ucu-burgusu) açabileceği delik mesafesi 1 metreye 
kadar olacaktır. İstekliler sondaj makinesinin teknik özelliklerini teklifle birlikte sunacaktır.  

12. GAM’ın kesici kafa tipleri radyal tip olacaktır. İstekliler teklifinde kesici kafada kullanılması 
önerilen uç tutucu ve uçlar hakkında detaylı bilgileri vereceklerdir. Ancak uçların metal alaşımı 
en az 42CrMo4 ve daha üzeri kalitede olacaktır. 

13. Yüklenici galeri açma makinası kesici kafa üzerinde bulunan kesici uçlarda meydana gelebilecek 
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uç aşınmasını/tüketimini en aza indirebilmek için formasyonların aşındırıcılığına bağlı olarak uç 
kalitesini artırıcı, uç tüketimini azaltıcı hususları dikkate alarak makine dizaynını yapacaktır. 

14. GAM’ın çalışması esnasında oluşacak tozu bastırılması ve uçların soğutulması için kesici kafa 
arkasından su püskürtme sistemi olacaktır. Buna ilave olarak diğer soğutma ve toz tutma 
sistemleri de kabul edilecektir. İstekli teklifinde su püskürtme sistemi ile ilgili gerekli teknik 
bilgileri sunacaktır. Tam pulverize su püskürtme sistemi üzerinde en az 12 adet fıskiye ile birlikte 
makinaya montaj yapılacaktır. GAM’ın ihtiyacı olan suyun dışarıdan temin edilmesi esnasında 
değişken basınçları engellemek amacı ile basınç regülatörü ve gelen suyun temiz alınması için de 
filtreler vb. sistemler olacaktır. 

15. GAM üzerindeki bütün parçalar kesme esnasında oluşan vibrasyon, titreşim ve sarsıntıya 
dayanabilecek özellikte olacaktır. 

16. GAM üzerinde kullanılan rulman, yatak, cıvata, somun, redüktör vs. sistemler vibrasyon ve 
sarsıntıya dayanabilecek özellikte yapılmış olacaktır. 

17. GAM’ın çalışması esnasında operatör rubic kontrollü uzaktan kablosuz kumanda ile makinaya 
hareket verecektir. 

18. GAM’da kazılan pasanın toplanması için hidrolik motor ile tahrik edilen yükleme tablası 
olacaktır. Yükleme tablası aşağı ve yukarı hareket edebilecek özellikte olacak ve hareket limitleri 
belirtilecektir. 

19. Kazı yapılırken toplayıcı kollar ile kazı malzemesi tamamen toplanabilmelidir. Yükleme tablası 
üzerindeki toplayıcı yıldız sayısı ve erişim mesafesi uygun olacaktır. 

20. Yükleyici tabla çamurumsu ve yapışkan malzemenin toplanmasına uygun olacaktır. 

21. Yükleme tablası, aşınmaya dayanıklı Hardoks 450 brinel sertlikte malzemeden yapılacaktır. 
Yükleme tablasının teknik özellikleri teklifte verilecektir. 

22. GAM’ın zincirli konveyörü killi ve yapışkan malzemeleri taşıyabilecek özellikte olacaktır. 

Zincirli Konveyör; 
- Tek veya çift sıra zincirli olacaktır. 
- Üzerinde zincir gerdirme mekanizması olacaktır. 
- Tahrik sistemi hidrolik olacaktır  
- İleri geri çift tahrikli hidro motor hareketli olacaktır. Tüm durumlarda da sistemdeki bu 

bileşenler birbirlerinin yerine simetrik olarak kullanılabilecek özellikte olacaktır. 

23. Taret mekanizmasına vibrasyona dayanıklı ağır hizmet tipi yataklama yapılmış olacaktır. 

24. GAM’ın ana şasesi darbe ve vuruntuları alabilmesi için 700 MPa kadar dayanabilen platine saçtan 
imal edilecektir. Kazı esnasında üzerinde oluşabilecek yükleri ve sarsıntıyı karşılayabilecek 
özellikte sağlam bir yapıya sahip olacaktır. 

25. Makine arkasında, makinenin düzensiz zeminlerde çalışırken dengesini ve stabilizasyonunu 
korumak amacı ile makinenin zeminden yükselmesini sağlayacak arkada 2 adet önde 2 adet 
hidrolik ayak bulunacak ve ayaklar birbirlerinden bağımsız olarak kumanda edilebilecektir. 
Ayrıca yanlardan 2’şer adet, üstten de tek parça makine ana gövdesinin bulunduğu kısmı tahkim 
edecek özellikte makinanın kendini kilitleme tahkimat şasesi (çift pistonlu) olacaktır. Bu 
tahkimatlar 210 ton sıkma kapasitesi ve 350 bara kadar basınca dayanaklı şekilde üretilecektir. 

26. GAM’ların yürüyüş paletleri, açılacak kömür içi galerilerde kömürün düşük basınç dayanımı ve 
su içeriği fazla olabileceğinden zemine düşük basınç uygulayan şekilde olacaktır. 

27. GAM’ın paletleri üzerinde fren mekanizması bulunacaktır. 

28. GAM’ın palet deseni GAM’ın zemine batmasını engelleyecek ve GAM’ın zemine tutunmasını 
sağlayacak şekilde olacaktır. Ayrıca kaygan zeminde GAM’ın zemini kavrama yeteneğini 
arttırmalıdır. Bu özelliklere ek olarak paletler tek dişli ve en az 600 mm genişliğinde olacaktır. 

29. GAM’ın paletleri yürüyüş esnasında altında pasa birikmesini engelleyecek, oluşan pasayı dışarıya 
atacak desen tipinde olacaktır. 

30. GAM’ın yürüyüş paletleri hidrolik gerdirme sistemi ile donatılmış olacaktır. 

31. GAM’ın hidrolik sistemi yük, debi ve/veya basınca (load sensing) duyarlı olarak yapılmış 
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olacaktır. 

32. GAM’a ilave ataşman takabilmek için hidrolik sistem üzerinde 2 adet hidrolik çıkış ve kumanda 
donanımı bulunacaktır. 

33. Hidrolik sistemi içerisinde kullanılan tüm yağlar yer altı kömür madenlerinde çalışmaya uygun 
olacaktır. 

34. Kullanılacak olan tüm yağların güvenlik bilgi formları İdareye teslim edilecektir. Ayrıca sistemde 
kullanılacak bütün yağlar performans testleri bitimine kadar yüklenici firma tarafından tedarik 
edilecektir. 

35. Hidrolik sistemde kullanılacak hortumlar yer altı kömür madenciliğinde çalışmaya uygun şekilde 
sertifikalandırılmış olacaktır.  

36. Hidrolik sistem basınç, seviye ve sıcaklık kontrolleri için gerekli gösterge cihazları ile donatılmış 
olacaktır. 

37. GAM üzerinde yağlanması gereken (boom dönüş mekanizması, piston yatakları, yükleme tablası, 
vs.) yerleri merkezi yağlama sistemi ile yağlanabiliyor olacaktır. 

38. GAM’ın otomatik yağlama sistemi ağır hizmet tipi gresleri pompalamaya uygun özellikte 
olacaktır. 

39. Otomatik yağlama sistemi gres haznesi; toz ve pislik almayacak şekilde yapılmış muhafazalı ve 
korunaklı olacaktır. 

40. GAM’ın su tüketimini asgari seviyeye indirmek amacı ile makine üzerinde bulunan elektrik 
motoru, redüktör vs. gibi kompenentlerin soğutulmasında kullanılan su, toz bastırma veya atık su 
hattına bağlanmış veya bağlanabilecek valf grubu ile donatılmış olacaktır. 

41. GAM’ın ihtiyacı olan suyu alamaması durumunda herhangi bir arızaya sebep olmaması için susuz 
çalışmayı engelleyici sensörler olacaktır. 

42. GAM üzerinde kullanılan bütün elektriksel üniteler makinenin çalışması esnasında oluşabilecek 
sarsıntı ve vibrasyona dayanıklı olacaktır. Özellikle elektrik-elektronik donanım ve hareketli 
bölümleri (soket, fiş, role, kontak vs. gibi parçalar) aşırı vibrasyondan etkilenmeyecek şekilde 
vibrasyon emici takozlar ile donatılmış ve sağlam bir yapıya sahip olacaktır. Gamın kumanda 
bağlantı ekleri soketli olacaktır. 

43. GAM’ın üzerinde bulunan bütün elektriksel kompenentlerin su ve toz izolasyonu yapılmış 
olmalıdır. Elektrik panosu, kumanda panosu vs. gibi kompenentlerin koruma sınıfları IP55 veya 
daha iyi olacaktır. 

44. Devre kesiciden itibaren GAM’a kadar olan 100 metrelik mesafedeki tüm elektrik tesisatı (kablo 
ve kablo başlıkları) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

45. GAM ile  devre kesici ile bu mesafe arasında yüklenici tarafından sağlanacak enerji kablosunun 
askıya alınması için gerekli askı aparatları ve makaralar İdare tarafından sağlanacak olup, askıya 
alınma işleri ise yüklenici denetiminde İdare tarafından yapılacaktır. 

46. GAM’ın enerjisini alacağı yol verici (enerji kutusu) makine üzerinde bulunacaktır. Yol verici 
(enerji kutusu) üzerinde bulunan kablo giriş ve çıkışları kablo başlığı (fiş-soket) ile sağlanıyorsa, 
bu başlıklar yol verici ile birlikte firma tarafından verilecektir.  

47. GAM’ın tüm fonksiyonları kablosuz bir kumanda ile uzaktan kontrol edilebilecek özellikte 
olacaktır. Makine üzerinde meydana gelebilecek arızaların, harcanan spesifik enerjinin takip 
edilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için uygun donanım ve ekran ile donatılmış olacaktır. Bu 
veriler-arızalar kumanda sistemi üzerindeki monitörden izlenebildiği gibi, yer üstü izleme 
merkezinden de izlenebilmesi amacıyla makine üzerinde bağlantı soketi olacaktır. 

48. Elektrik elektronik üniteler korozyon ve nemden etkilenmeyecek şekilde yapılmış olacaktır. 

49. GAM’ın üzerinde kullanılacak bütün ekipmanlar ve firma tarafından sağlanacak komple bütün 
sistem Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ve Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan 
Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) hükümlerine uygun 
olmalıdır. Bahsedilen yönetmeliklerin Avrupa Birliği'nde bilinen orijinal isimleri aşağıda 
verilmiştir:  
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-2014/34EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive 
atmospheres (ATEX)  

-2006/42/EC: Machinery Directive 

50. Teklif edilecek ve madende kullanılacak tüm teçhizatlar 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) Belgeleri teklifle 
birlikte veya üretilen teçhizata özel ürün seri numaralarını içeren ATEX Direktifi Ek IX - 
Birim Doğrulama (Modul G) Belgelerinin orijinalleri teslimatla birlikte verilecektir. 

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teslimatla birlikte 
verilecektir. 

51. 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. İdare tarafından yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, 
ATEX sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 

52. Teklif ve teklif sonrası sunulacak yabancı dildeki belgeler yeminli tercüman tarafından yapılmış 
Türkçe çevirileriyle birlikte sunulacaktır.  

53. GAM metan sensörü ile donatılmış olacaktır. Metan belirlenen değerlere geldiğinde enerjiyi kesip 
GAM’ın çalışmasını durduracak özellikte olacaktır. Yüklenici, Metan sensörünün marka ve 
modeli ile kalibrasyon özellikleri hakkında bilgileri teklifle birlikte sunacaktır. Ayrıca metan 
sensörü kalibrasyon kiti ve kalibrasyon eğitimi verilecektir. 

54. Makine üzerinde kullanılan bütün elektrik-elektronik üniteleri (elektrik motoru, kablo başlığı, 
lamba vs. gibi) ATEX Grup I M2 sertifikasına, metan sensörleri ise ATEX Grup I M1 
sertifikasına sahip olacaktır. GAM üzerinde kullanılan bu üniteler, hem ayrı ayrı, hem de sistem 
olarak ATEX sertifikasına sahip olacaktır. Sistem ATEX belgesi (Modul G) içinde içerisinde 
kullanılan ünitelerin ATEX belge numaraları belirtilecektir. 

55. GAM ilk çalışmaya başladığında ve GAM’ın geriye manevrası esnasında devreye girecek olan 
sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır. GAM’ın devreye girerken çıkardığı ikaz sesi ile geri 
manevra ikaz sesi birbirinden farklı olacaktır. 

56. Madende kullanılacak kablo tiplerinin, Grup I (grizulu) ortamlarda kullanımının uygunluğunu 
gösteren MGM sertifikaları veya Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş 
test sertifikaları teslimatla birlikte sunulacaktır. 

57. GAM kesici kafanın elektrik motoru en az 300 kW gücünde, kesici kafa tamamen hidrolik ve 
şanzımanlı olacaktır. 

58. Makine üzerinde kullanılan bütün elektrik motorlarının aşırı akım koruması bulunacaktır. 

59. Makine donanımlarının kullandığı elektrik kablolarının hepsi içeriden olmalıdır. Dışarı kısma 
herhangi bir taşma olmayacaktır. 

60. GAM ve teklif edilecek diğer ekipmanların İdarenin gücü; 1000 KVA, yüksüz voltaj değeri; 
3300/565 Volt, ve frekansı; 50 Hz olan trafo alt yapısına uygun olacaktır. 

61. Herhangi bir kaza riski esnasında makinenin acil olarak kapatılması için makinenin gerekli 
yerlerinde en az 5 adet durdurma kumandaları (stoplar) bulunacaktır. 

62. Operatörün kazı alanını tam olarak görebilmesi için GAM uygun aydınlatma sistemi ile 
donatılmış olacaktır. 

63. Aydınlatma amacı ile kullanılan armatürler vibrasyon ve sarsıntıdan etkilenmeyecek şekilde 
seçilmiş ve montaj edilmiş olacaktır. 

64. Aydınlatma armatürlerinin parça çarpması ve parça sıçramasında dayanıklı siperlikleri ve 
korkulukları bulunacaktır. 
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65. Kazılan pasanın galeri dışına atımı için GAM’ın arkasına 6 metre uzunluğunda 100 ton/saat 
kapasiteli hareketli bantlı kuyruk konveyörü olacaktır. Kuyruk konveyörü pasayı İdare tarafından 
yer altında kurulacak olan askılı bant konveyöre aktaracaktır. 

66. GAM’ın arkasındaki 6 metrelik aktarma ve 50 metrelik konveyörler eğimli pozisyonlarda iken 
GAM’a herhangi bir baskı oluşturmayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. 

67. Kuyruk konveyörleri I140-V ray üzerinde hareket edebilir özellikte olacaktır. 

68. GAM üzerindeki emniyet ve uyarı levhaları ile dijital ekran bilgileri Türkçe olacaktır. 

7) TEKL İF İLE BİRLİKTE SUNULACAK DEVRE ŞEMALARI, PLANLAR, TEKN İK 
ÇİZİMLER VE TEKN İK ÇİZİMLER ÜZER İNDE TEÇHİZATIN ANA VE ALT 
PARÇALARIN NUMARALANDIRILMASI 

İstekliler, GAM ile ilgili bu başlık altında belirtilen devre şemaları, planlar, teknik çizimler ve bu 
teknik çizimler üzerinde GAM’ın ana ve alt parçalarını numaralandırarak İdareye sunacaktır. 

1. Devre şemaları; 

İstekliler, GAM’ın elektrik kumanda bağlantı şemaları, hidrolik akım şemaları, su tesisat şeması ve 
bu şemalar üzerinde bulunan makine parçalarının onarımlarının İdarece yapılabilmesi için 
kullanılan malzemeler ve özellikleri belirtecektir. Elektrik projesinde tüm kablolar 
numaralandırılmış klemensler kodlanmış ve en güncel hali olacaktır. 

2. Planlar 

İstekliler, GAM’ın galeri kesiti içindeki konumlandırılmış ve boyutlandırılmış ölçekli yerleşim 
planlarını teklifleriyle birlikte sunacaklardır. 

3. Teknik çizimler 

İstekliler, makine ve ana kompanentlerinin her birine ait ön, yan ve üstten görünüşlerinin 
boyutlandırılmış çizimlerini sunacaktır. 

4. Teknik çizimler üzerinde makinanın ana ve alt parçaların numaralandırılması 

İstekliler teknik çizimler üzerinde GAM’ın ana ve alt parçalarını numaralandıracaktır. Bu 
şartnamenin Madde-18’de 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. Galeri Açma Makinası Standartları 

Teklif edilecek makine ve diğer kompanentler iş sağlığı ve güvenliği açısından, ulusal ve 
uluslararası mevzuata uygun olarak çalışacak nitelikte olacak ve aşağıda belirtilen standartları 
sağlayacaktır: 

EN 1804-3+A1 Hidrolik kontrol sistemleri, 

EN ISO 1402 Hidrolik hortumlar ve hortum takımları için hidrolik basınç ve sızdırmazlık deneyleri 
yapılmış hortumlar kullanılacaktır. 

8) İŞ TERM İNİ 

İstekliler teklifinde GAM’ın imalat süresini de içeren termin programını sunacaklardır. İsteklilerin 
tekliflerinde belirtecekleri teslim süreleri sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 180 takvim gününü 
geçmeyecektir. 

Performans süresi 40 takvim günü olacaktır. Performans süresi montaj tamamlandıktan sonra 
başlayacaktır. Montaj tamamlandıktan sonra yüklenici isterse 14 takvim günü deneme kazısı 
yapabilecektir. Bu süre performansa dahil edilmeyecektir. Performans haftada 5 iş günü olarak günlük 2 
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vardiya üzerinden vardiyada çalışma süresi 7,5 saat, fiili çalışma süresi 6 saat (1,5 saat ulaşım süresi) 
olarak alınacaktır. 

Sunulacak termin programı teçhizatın teslim süresi (180 takvim günü), deneme süresi 40 takvim günü ile 
ilerleme miktarları esas alınarak düzenlenecektir. Bu çerçevede iş termininde aşağıdaki hususlara yer 
verilecektir: 

1. GAM’ın imalat süresi; 

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

2. GAM’ın dayanım ve uyumluluk test süresi; 

Makinanın uyumluluk testleri İdare elemanlarının gözetiminde yapılacaktır. Test sonuçlarına ait belgeler 
teçhizatın naklinden bir hafta önce İdareye teslim edilecektir. 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdare personeline verilecek eğitime başlanacaktır. Eğitim 
hizmetlerinin kapsamı Madde- 9’da açıklanmıştır. 

3. Makinanın Zonguldak Gümrü ğü – Karadon TİM Gelik İşletmesine nakil süresi; 

İmalatın tamamlanması ve uyumluluk testlerinin başarıyla gerçekleşmesi neticesinde Makinanın 
nakliyatına başlanacaktır. GAM’ın nakliyatı, GAM’ın imalat süresine (180 takvim günü) dahildir. Yolda 
meydana gelebilecek mücbir sebeplerden dolayı oluşabilecek aksaklıklar bu süreye dahil değildir. 

4. Karo sahasına getirilen makinanın demontajı,  galeriye nakliyatı ve montaj süreleri; 

Gelik İşletmesi karo sahasına getirilen makine Yüklenici gözetiminde, İdare elemanları tarafından 
sökülüp İdare personeli tarafından bu şartnamenin eklerinde gösterilen galerilerden birisine kadar 
getirilecektir. Nakliyatın tamamlanmasının ardından Yüklenici tarafından İdare teknik elemanlarıyla 
birlikte makinanın montajına başlanacaktır. Makinanın demontajı,  galeriye nakliyatı ve montaj süreleri 
toplam 45 takvim gününü geçmeyecektir. Yüklenici montaj süresini termininde belirtecektir. Montajın 
tamamlanması ile deneme kazısı ve ardından performansa esas 40 takvim günü süre başlamış olacaktır. 
Bu sürenin başlaması taraflarca tutanak altına alınacaktır. Yüklenici montaj süresi ve performans süresi 
içinde İdareye ait elemanların eğitim hizmetlerini sağlayacaktır.  

5. Kazı performans süresi; 

Montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından kazı performans çalışmalarına başlanacaktır. Bu 
kapsamda öncelikle yüklenicinin talebi halinde 14 takvim günü deneme kazısı çalışması yapılacak 
akabinde kazı performansına geçilecektir. Kazı performans çalışmaları 40 takvim günü sürecektir. 
Performans testinde, performans tablosundaki değerlerin %10 altında olması halinde yapılacak 
değerlendirmenin sonucuna göre yüklenici GAM’ı geri götürecektir. Başarılı olması halinde makinanın 
kabulü yapılacaktır. 

9) EĞİTİM H İZMET İ 

Yüklenici; İdarenin 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; 

1. GAM’ın imalat aşamasında imalatın yapıldığı fabrikada 7 kişilik İdare personeline 5 iş günü 
eğitim verilecektir. 

2. GAM’ın imalatının bitmesinin ardından imalatın yapıldığı fabrikada 7 kişilik İdare personeli 
tarafından ilgili testler yapılacak olup, arkasından 5 iş gününden az olmamak kaydı ile testleri 
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yapacak olan 7 kişilik personele GAM’ın imalinin yapıldığı fabrikada eğitim verilecektir. Eğitim 
programlarına ait ayrıntılar sözleşmenin imzalanmasından sonra İdare ile yüklenici arasında 
yapılacak bir protokolle belirlenecektir. 

3. İdare personeline verilecek kurs, makinanın üretim tesislerinde teklif edilen makinanın işletme ve 
organizasyon konularını kapsayacak şekilde (montaj, bakım, onarım, çalıştırma gibi konularda) 5 
iş günü olacaktır. İdare personeline verilecek eğitim giderleri firma tarafından karşılanacak olup, 
diğer tüm giderler (uçak, iaşe, ibade) İdare tarafından karşılanacaktır. 

4. Mekanik, elektrik, bakım-onarım personeli ve operatöre verilecek kurs, Gelik İşletmesinde 
yapılacak olup, montaj, işletme, makinanın kullanımı ve bakımı konularını kapsayacak şekilde 
elektrik ve mekanizasyon personeli ve operatör eğitimleri ayrı gruplar halinde 3’er iş gününden 2 
grup halinde teorik eğitim verilecektir. Ayrıca bu personele teçhizatın montajı ve kazı performans 
süresi içinde 1 vardiyada en fazla 8 kişi olacak şekilde pratik eğitimler verilecektir. Eğitim 
programı ile ilgili ayrıntılar sözleşmenin imzalanmasından sonra İdare ile yüklenici arasında 
yapılacak protokol ile belirlenecektir. Yüklenici kurs sonunda kursiyerlere kurs gördüğüne dair 
belge verecektir. 

5. Her türlü eğitim bedeli teklif bedele dahil olacaktır. 

Kurs Dönemi 
Ki şi 

Sayısı 
Kurs 

Süresi (iş 
günü) 

Kurs verilecek 
Personel/Grup 

Kurs Yeri 

Makinanın imalat 
aşamasında 7 5 İş günü 

Elektrik, Makine, Maden 
Mühendisi, Bakım Onarım 
ve Operatör İşçisi 
(Teknik Personel Kursu) 

Yüklenicinin makina 
üretim tesisleri 

İmalat sonrasında Test ve 
uyumluk işlemlerine 
başlanacağı tarihlerde 7 5 İş günü 

Elektrik, Makine, Maden 
Mühendisi, Bakım Onarım 
ve Operatör İşçisi (Teknik 
Personel Kursu) 

Yüklenicinin makina 
üretim tesisleri ve test 
merkezi 

Makinanın yeraltına 
nakliyatından önce 8 

3 İş günü 
(teorik) 

Mekanik, Elektrik, Bakım 
Onarım ve Operatör. 

Gelik İşletme Müd. 

Makinanın İdare ye 
tesliminden 1 hafta önce 8 

3 İş günü 
(teorik) 

Mekanik, Elektrik, Bakım 
Onarım ve Operatör. 

Gelik İşletme Müd. 

Makinanın montajının 
başladığı tarihten itibaren 16 

Montaj 
süresi 

boyunca 

Mekanik, Elektrik, Bakım 
Onarım ve Operatör. 

Gelik İşletme Müd. 

Makinanın kazı 
performansına başladığı 
tarihten itibaren 

16 
Performans 

süresi 
boyunca 

Mekanik, Elektrik, Bakım 
Onarım ve Operatör. 

Gelik İşletme Müd. 

10) GENEL HÜKÜMLER 

1. GAM’ın elektrik enerjisi Madde-15.2’de açıklandığı şekilde İdarenin kurulu sistemine uygun 
olacaktır. 

2. Galeri açma makinası ve aksesuarları Group1 antigrizu ve ATEX sertifikalı olacaktır. Yüklenici 
ATEX sertifikalarını listelenmiş olmak kaydıyla teçhizatın tümüne ait ya da her bir teçhizat için 
ayrı ayrı olmak üzere teslimatla birlikte İdareye sunacaktır. 

3. Yüklenici tarafından temin ve imal edilecek Makine ve diğer ekipmanların işletme sahasında 
teslim alınması, bunların malzeme ve imalat hataları olmadığının tespitinden sonra mümkün 
olacaktır. Ayrıca bütün Makine ve diğer ekipmanın kırık, çatlak ve deformasyon gibi hasarları 
olmayacak ve ekipmanlar yeni, kullanılmamış ve bu şartnamede belirtilen standartlarda olacaktır. 
Test sırasında meydana gelebilecek olan boya çizik ve aşınmaları bu maddeye dahil değildir. 

4. Performans testinin başarılı olması halinde makinanın, bütün parçaları monte edilmiş ve servis 
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hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir. 

5. İstekliler; teklif edilen makinenin ana parçalarının neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ve 
ağırlıkları ile birlikte belirtecek, varsa bu makine ana parçalarının dışında kalan ünite, sarf 
malzeme ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 

6. Satın alınacak makinanın geçici kabulünün yapılacağı 40 takvim günlük süre sonuna kadar, 
şartnamede yer almayan ancak makinanın bir bütün olarak çalıştırılması için gerekli olan tüm 
ekipmanlar ve sarf malzemeler yüklenici tarafından ücretsiz olarak tedarik edilecektir. 

7. Makinanın kabulünün yapılacağı güne kadar İdare tarafından sağlanacaklar başlığı altında madde 
15’te belirtilenler hariç diğer tüm araç gereç, teçhizat vs. TEKLİF FİYATA DAH İL OLUP, 
İLAVE BİR ÜCRET TALEP EDİLMEYECEKTİR. 

8. Geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde GAM ile ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye ait 
olup yüklenici GAM’ı sigorta yaptırıp yaptırmamakla kendisi yükümlüdür. Ancak GAM’ı sigorta 
yaptırmadığı takdirde yer altı veya yer üstünde oluşabilecek her türlü riskler sonucunda GAM’da 
oluşacak zararı kendisi karşılamakla yükümlü olup, İdareden herhangi bir hak talep etmeyecektir. 

9. GAM’ın çalışması, bakım ve onarımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve avadanlıklar ile 
yardımcı aparatlar getirilecek teçhizatın kapsamı içinde yer alacaktır. 

10. İSTEKL İLER TEKN İK ŞARTNAMEN İN HER MADDESİNDE BELİRTİLEN 
HUSUSLARI, AYRI AYRI SIRASINA GÖRE EKS İKSİZ VE TAM OLARAK 
CEVAPLANDIRARAK İMZALI VE KA ŞELİ OLARAK TEKL İFLERİYLE B İRLİKTE 
SUNACAKLARDIR. BU HUSUS TEKL İFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
YETERL İLİK KR İTERİ OLARAK DE ĞERLEND İRİLECEKT İR. 

11. İstekliler GAM’ın teslimat programını teklifinde sunacaktır. Bununla birlikte 15 gün öncesinden 
sevkiyat İdareye bildirecek olup, İdare buna göre gerekli hazırlıklarını yapacaktır. GAM tek parti 
halinde gümrük/Karadon TİM sahasına getirilecektir. 

12. GAM’ın nakliyesi, kurulması ve çalıştırılması ile ilgili çalıştırılacak yerli ve 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. 

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

14. İstekli galeri açma makinası ile kazı çalışma talimatnamesini teklifi ile birlikte İdareye sunmak 
zorundadır. Bu talimatname İdarenin daha sonra hazırlayacağı yönergenin temelini oluşturacaktır. 

11) NAKL İYAT SİSTEMLER İ 

1. Malzeme Nakliyatı 
a) İdareye ait mevcut nakliyat sisteminde kuyudan malzeme nakli için maksimum 11 

tonluk malzeme nakline izin verilebilmektedir. 
b) 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. 

c) İdareye ait ocak içerisinde mevcut olan 5 tonluk ocak arabasına (600 mm ray açıklığı) 
ait ray taşımacılığı mevcuttur. 

d) Mekanize teçhizatın yer altına indirileceği Gelik 75. Yıl Cumhuriyet Kuyusuna ait 
kafes boyutları Ek-6’da verilmiştir. 

2. Posta nakliyatı 
GAM arkasında 6 metre uzunluğunda hareketli bantlı kuyruk konveyörü olacaktır. Kuyruk 
konveyörü firma tarafından sağlanacaktır. Kuyruk konveyöründe taşınan posta İdare 
tarafından kurulacak 50 metre uzunluğundaki tavana monteli (altına 5 tonluk araba girebilecek 
yükseklikte) banta (100 ton/saat kapasiteli) dökülecektir. 

3. Personel Nakliyatı 
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Galeri mekanizasyonu işinde çalışan yüklenici personelinin nakli İdarenin kullandığı Gelik 75. 
Yıl Cumhuriyet Kuyusu ve diğer vasıtalarla sağlanacaktır. 

12) GALER İ AÇMA MAK İNASININ NAKL İYATI  

1. GAM’ın yurt dışından temini halinde teslim yeri CIF bazında Zonguldak gümrükleri olup, 
gümrük işlemleri İdare tarafından yapılacaktır. Gümrük işlemleri komple KOMPLE GALERİ 
AÇMA MAK İNASI ve aksesuarları şeklinde bir bütün olarak yapılacaktır. Bu nedenle tüm 
MAK İNA VE AKSESUARLARININ kopukluk yaşanmadan tek parti halinde gümrük sahasına 
getirilmesi gerekmektedir. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra aynı araçlarla 
yüklenici tarafından Gelik işletmesi karo sahasına taşınacaktır. Gelik İşletmesinde teçhizatın 
araçlardan boşaltılması ve depolanması yüklenici denetiminde İdare elemanlarınca yapılacaktır. 

2. GAM’ın Gelik İşletmesine kadar tüm nakliye, sigorta, vb. işlem ve masraflar yükleniciye aittir. 
GAM’ın İdare tarafından satın alınmaması ve sözleşmenin sonlandırılması durumunda 
GAM’ın yer altından Gelik İşletmesi karo sahasında yüklenicinin getireceği araca kadar nakli 
yüklenicinin denetim ve sorumluluğunda İdare tarafından yapılacaktır. Bu noktadan sonraki 
tüm sorumluluk ve masraflar yükleniciye ait olacaktır. 

3. Kuyu başına getirilen Galeri açma makinasının kuyu ihraç sistemleri vasıtasıyla ocak içerisinde 
ilgili kata kadar indirilmesi ve buradan itibaren trikolar kullanılarak montajın yapılacağı 
galeriye kadar getirilmesi yüklenici teknik personelinin gözetiminde ve sorumluluğunda İdare 
elemanlarınca sağlanacaktır. 

4. Makinanın montajı yüklenici teknik personeli gözetiminde İdare ile birlikte yapılacak, İdarenin 
yeterli sayıdaki personeli montaj sırasında eğitilecektir. 

13)  PERSONEL 

- Yüklenici makinanın yer altında montajından geçici kabulün yapılmasına kadar geçen sürede 
belirtilen işleri yürütmek üzere 1 proje müdürü denetiminde 2 adet operatör, 2 bakımcı (elektrik-
mekanik) olmak üzere toplam 5 adet elemanı anahtar personeli olarak çalıştıracaktır. Bunun 
haricinde gerektiğinde çalışan sayısını artıracaktır. İdare aynı nitelikteki elemanı eğitim amaçlı 
(makinaya ait denetim ve sorumluluk yüklenicide olmak kaydı ile) çalışmalara katılmak üzere 
görevlendirecektir. İdare personeli yüklenici firmanın direktifleri doğrultusunda çalışmaları yerine 
getirecektir. 

- Proje müdürünün; yer altı madenlerinde en az 5 yıl deneyimli olduğu ve yer altı 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. 

14) BOYAMA VE KOROZYONA KAR ŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 
1. Bütün işlenmiş yüzeyler, nakliye ve depolama esnasında pastan korunmak için uygun bir boya ile 

boyanacaktır. 
2. Bütün siyah yüzeyler 1 kat metal primer boya üzerine yarı mat beyaz boya ile boyanacaktır. 
3. Boyalar uluslararası maden emniyet mevzuatlarında belirtilen hususları kapsayacaktır. 
4. İşletim esnasında korozyondan etkilenebilecek parçalara özel anti-korozif işlem uygulanacaktır. 

15) İDARE TARAFINDAN SA ĞLANACAKLAR 

1.Makine - Teçhizat 
Monoray 
Raylı nakliyat sistemi - 5 tonluk ocak arabası 
Diğer kaldırma aparatları 
Vinç (Karadon Müessese Ocağı girişinde kurulu) 
Bu hizmetler imkanlar dahilinde sağlanacaktır. 

2.Elektrik Enerjisi 

İdare, ocakta kullanılmak üzere gücü; 1000 KVA, yüksüz voltaj değeri; 3300/565 Volt ve 
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frekansı; 50 Hz 3 faz olan trafosundan elektrik enerjisini galeriye en yakın noktaya kadar İdare 
tarafından sağlanacaktır. Bu kapsamda gerekli olan en az 1000 kVA kesici ünitesi olan 1 adet 
trafo İdare tarafından sağlanacaktır. Bununla birlikte imkânlar ölçüsünde 630 amper devre 
kesici de İdare tarafından sağlanabilecektir. Temin edilmesi öngörülen teçhizat İdarenin Ek-6’da 
verilen alt yapısına uygun olacaktır. 

3.Basınçlı Hava 

Ocakta kullanılan 4 bar basınçta hava, çalışılacak galerinin tüm çalışma noktalarına İdare 
tarafından getirilecektir. 

4.Su 

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

İdare tarafından sağlanacak suyun kalitesi ve diğer özellikleri Ek-7’de verilmiştir. 

5.Ocak Baş Lambaları 

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

6.Gaz Maskeleri ve Metana Duyarlı Devre Kesiciler 

Yüklenici personelinin kullanacağı gaz maskeleri ve metan detektörleri bir protokol ile İdarece 
yükleniciye teslim edilecektir. Gereken yerlerde, metan gazına duyarlı otomatik enerji kesicileri 
İdarenin imkanları doğrultusunda 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. 

7.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.  

Yüklenici personelinin giyinme, soyunma ve ocak çıkışında yıkanması için İdare’nin işçi 
giyinme-soyunma tesisinden yararlanması mümkündür. 

8.Konaklama 

İdare, yüklenicinin elemanlarına kendine ait Zonguldak misafirhanesinde kahvaltı dahil olmak 
üzere barınma imkanını (5 personeli için 2 yataklı 3 oda) ücretsiz olarak sağlayacaktır. Ayrıca 
yüklenici, çalışanlarının diğer tüm iaşe ihtiyaçlarını kendisi karşılayacaktır. 

16) KABUL İŞLEMLER İ 

1. Kazı Performans Testi  
Temin edilmesi öngörülen makinanın performans testleri termindeki sürelere uygun olarak yapılacaktır. 

Performans testleri başlama tarihleri yüklenici ve İdarece tutanak altına alınarak birlikte imzalanacaktır. 
Ayrıca performans testinin başlama tarihinden itibaren İdare ve yüklenici tarafından makinanın çalışması 
ile ilgili tüm aşamaları detaylı olarak belirtilecek şekilde günlük rapor defterleri tutularak birlikte 
imzalanacaktır. Bu çerçevede; kazı performansı süresince ilerleme hızları ve oluşan duraksamalar ile bu 
duraksamaların nedenleri günlük rapor defterlerine yazılacaktır. 

Performansın başarılı olması halinde günlük rapor defterleri kabul aşamasından sonra İdare tarafından 
garanti süresinin sonuna kadar tutulmaya devam edecektir. 

Makinanın çalışması ile ilgili tutulan günlük raporlarda; kullanılan yedek parça ve sarf malzemeleri de 
ayrıca listelenecektir. 

Günlük raporlar Türkçe olarak rapor defterine yazılacaktır. Ancak yüklenicinin talep etmesi halinde 
raporlar yüklenici firmanın tercümanı eşliğinde İngilizceye çevrilecektir. Bu durumda rapor defterlerinin 
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Türkçe ve İngilizcesi her iki tarafça imza altına alınacaktır. Rapor defterinin anlaşılmasında, 
yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. 

Performans süresi 40 takvim günü olacaktır. Performans süresi montaj tamamlandıktan sonra 
başlayacaktır. Montaj tamamlandıktan sonra yüklenici isterse 14 takvim günü deneme kazısı 
yapabilecektir. Bu süre performansa dahil edilmeyecektir. Performans günlük 2 vardiya üzerinden 
vardiyada fiili 6 saat çalışma üzerinden yapılacaktır. Formasyona bağlı olarak Yüklenici tabloda verilen 
ilerleme miktarlarını sağlayacaktır: 

 

 

 Tek Eksenli Basınç 
Dayanımları (Laboratuvarda) 

(MPa) 

İlerleme Miktarı 
(16.2 m2’lik  Kazı Kesitinde) 

(m/saat) 
Formasyon 1 80 -90 1,0 
Formasyon 2 90-100 0,8 
Formasyon 3 100-110 0,7 
Formasyon 4 110-120 0,5 
Formasyon 5 120-130 0,3 

Yüklenici kazı performansına başlamadan önce talep etmesi halinde 14 takvim günü deneme kazısı 
yapabilecektir. Deneme kazısının bitiminde formasyona bağlı kazı performans testi başlayacaktır. 
Performans sırasında kazı ve kazıdan çıkan postanın banda yüklenmesi işi yüklenici tarafından 
yapılacaktır. GAM’ın fiili olarak çalıştığı süre performansa esas süre olarak alınacaktır. GAM’ın fiili 
çalışma süresi; kazı, posta alma ve postanın İdarenin kuracağı banda kadar taşınması olarak 
değerlendirilecektir.   

Performans süresinde 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. 

Gerek performans aşamasında gerekse deneme süresinde beklenmeyen nedenlerle (mücbir sebepler, 
galeri içerisindeki öngörülmeyen tektonik arızalar, gaz yükselmesi vb.) makine ile istenilen çalışmanın 
yapılamaması halinde sorun giderilene kadar yüklenicinin çalışamadığı bu günler için ilave süre 
verilecek, ancak çalışılamayan bu günler için firma tarafından herhangi bir hak ve ücret talep 
edilmeyecektir. Performans süresi 40 takvim günü olacaktır. 

Performans testlerinde GAM’ın fiili kazı kapasitesi ve ekipman teknik değerleri ölçülecektir. Tek 
eksenli basma dayanımı ölçülerek tahkimat, bakım vs. haricindeki zamanlarda yapılan ilerleme miktarı 
metre olarak ölçülecek ve performansa esas ilerleme olarak kabul edilecektir. Yapılacak olan her türlü 
testlerin maliyetleri İdare tarafından karşılanacaktır. 

2. Performansa Esas Laboratuvar Çalışmalarının Yapılması 
Performansa esas galeri ilerlemelerinde tek eksenli basma dayanımının tespiti için numuneler yüklenici 
gözetiminde İdare tarafından alınacaktır. Numuneler her 2 metre ilerlemede; galeri yan cidarlarından 
tabandan 1,5 metre yükseklikten sağdan ve soldan olmak üzere 1’er numune olmak üzere toplam 2 adet 
numune alınacak ve testler İdare tarafından yaptırılacaktır. 

3. Sondaj Makinası Performansı  
GAM üzerine delik delme işlemi yapabilecek şekilde 2 adet sağlı sollu montajlı olan, kömür, su, gaz vb. 
aramaları yapabilmek için, kesilecek yüzeyden en az 50 metre ve 60 mm - 90 mm (arasında) çapında tij 
ile açılı olarak temin edilecek sondaj makinasının performansı; GAM’ın performansı kazısı ile birlikte 
tek seferde 50 metre sondaj yapabilme özelliği test edilecektir. Sondaj yapılma süresi GAM’ın fiili kazı 
performansı süresine dahil edilmeyecektir. 

4. GAM İle Sürülecek Galerinin Tahkimatı 
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Tahkimat İdare tarafından yapılacaktır. Bu nedenle tahkimat süresi performans hesabına dahil değildir. 

17) GEÇİCİ KABUL 

40 takvim günü deneme süresinin tamamlanmasıyla GAM’ın İdare tarafından uygun bulunması halinde 
geçici kabul işlemlerine başlanacaktır. 40 takvim günü sonunda başarılı bulunan GAM’ın fiziki 
muayenesi yapılarak geçici kabulü yapılacak ve GAM satın alınacaktır. 

Fiziki muayene: 40 takvim günü sürede makine ve diğer aksesuarlarında meydana gelen arızalar ve bu 
arızalara bağlı parça değişikliklerinin sıkça tekrarlanması, bu arızalara kalıcı çözüm getirilememiş 
olması halinde GAM performans testlerinde başarı sağlasa da kabul işlemlerine geçilmesine engel 
teşkil edecektir. (GAM üzerindeki tüm hortum ve bağlantıları hariç) Bu durumda geçici kabul işlemi 
yapılmayacak ve GAM satın alınmayacaktır. 

18) YEDEK PARÇA 

1. İstekliler GAM’ın bir yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek 
parça ve sarf malzeme listesini teklifinde sunacaktır. 

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

3. İdare, garanti süresinin sonrasındaki çalışmalarda gerekli olabilecek yedek parçaları yüklenici 
tarafından sunulan GAM’ın yedek parça listelerinden, teklifte belirtilen yedek parça tutarını aşmayacak 
şekilde seçerek geçici kabul aşamasında yükleniciye sunacaktır. Yüklenici İdarece 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. 

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

19) GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI 

Garanti süresi, GAM’ın geçici kabul tarihinden itibaren en az 18 aydır. 

20) ÖDEMELERİN YAPILMASI 

Yüklenicinin talep etmesi halinde; sözleşmenin imzalanmasından sonra %60, teçhizatın Karadon TİM 
karo sahasına sevkiyatının tamamlanması ile %20 oranında teminat mektubu karşılığında avans 
verilecektir.  Avans verilme şartları sözleşmenin 13. maddesinde belirtilmiştir. Kırk (40) günlük kazı 
performans testinin başarılı bulunması ve GAM’ın geçici kabulünün yapılarak satın alınması halinde 
verilen toplam avans miktarı düşülerek sözleşme bedelinin geri kalan kısmı yükleniciye ödenecektir. 

GAM’ın başarısız olması ve denenen formasyondaki performans tablosundaki değerlerini 
sağlayamaması halinde teçhizat satın alınmayacak, yüklenici teçhizatını geri götürecek, ancak 
yüklenicinin İdareye yapmış olduğu hizmet bedelinin karşılığı hesaplanarak ödenen avans miktarından 
düşülecek ve geri kalan kısmı yüklenici tarafından İdareye 7 gün içinde nakden ödenecektir. 
Yüklenicinin kalan bedeli nakden ödememesi halinde İdare avans teminat mektubunu nakde çevirerek 
borcunu tahsil edecektir. Yüklenicinin borcu tahsil edildikten sonra teminatın kalan kısmı yükleniciye 
iade edilecektir. 

Hizmet bedelinin hesabında, yüklenici tarafından GAM’ın karo sahasına naklinden itibaren 
başlatılıp performans kazı süresinin sonuna kadar olan süre esas alınacaktır. 

21) KONTROL VE MUAYENELER 

GAM’ın kontrol ve muayeneleri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 
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ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve iş yeri ilgilileri ile müştereken Karadon TİM Gelik İşletmesinde 
yapılacaktır. 

22) YÜKLEN İCİ TARAFINDAN İDAREYE VER İLECEK DOKÜMANLAR 

Yüklenici tarafından aşağıdaki belirtilen dokümanlar makinanın tesellümünde İdareye teslim edilecektir: 

1. Yüklenici GAM’ın kesici kafa uç geometrisi, keskinin kesme derinliği ve kesme hızı, keskilerin 
oluşturdukları darbe yükleri, kesme tipi, keskilerin hareket şekli, keskiye veya kayaç yüzeyine 
uygulanan soğutma sıvısı, su püskürtme sistemi, etkin kesme veya ufalanma, keskilerin kalitesi, 
metalürjik yapısı ve uç yerleşim şablonu ve kaynak prosedürünü makine ile birlikte teslim 
edilecektir.  

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. Elektrik motoru, sensörler, fren mekanizmaları, kaplinler vs. gibi donanımların yer altı kömür 
madenciliğinde çalışmaya uygun olduğunu gösteren ATEX I M2 sertifikası ile metan sensörüne 
ait ATEX I M1 sertifikası. 

4. Kullanılacak olan tüm yağların güvenlik bilgi formları İdareye teslim edilecektir. 

5. Bakım, tamirat ve işletme kitapçıkları (2 takım Türkçe hard ve soft kopya olarak) 

6. Yedek parça kitabı (2 takım Türkçe hard ve soft kopya olarak) 

7. GAM’ların dış görünüşleri ve montaj detaylarını gösteren teknik resimler 2D AutoCAD 
formatında teslim edilecektir. Ayrıca montaj ile parçaların daha kolay anlaşılması için varsa 3D 
formatları da teslim edilebilecektir. 

8. Elektrik şemaları ve parça listesi, 

9. Hidrolik şemaları ve parça listesi, 

ile birlikte sevk edilecek nakliye listesine dahil, ana ünitelerin ağırlıkları tarafımıza bildirilecektir. 

23) DANIŞMANLIK H İZMETLER İ 

Satın alınacak Galeri açma makinasının geçici kabulünün yapılacağı 40 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 (2) olmak üzere personel sayısı ve ücretlerini kişi/gün 
olarak teklifinde ayrıca sunacaktır. Gelecek personelin ulaşım (uçak için ekonomik sınıf, karayolu için 
otobüs) giderleri İdare 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 1 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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