
TTK GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 

ÜZÜLMEZ T İM  YERALTI ESNEK MEKAN İZE TAHK İMAT TEÇH İZATI ALIMI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1. İŞİN TANIMI 

İhale konusu iş, bu şartnamede tanımlanan ve ayrıca yer görme sırasında isteklilere 
gösterilecek olan; TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesine ait 45derecenin üstündeki 
dik panolarda kömür üretimini gerçekleştirmek üzere cinsi ve teknik özellikleri bu teknik 
şartnamede detaylı olarak belirtilen esnek mekanize tahkimat teçhizatlarının 40 işgünü süreyle 
denenmesi, deneme süresi içinde teçhizatın performans testlerinin yapılması ve teçhizatın 
satın alınmasına ilişkin kriterlere göre başarılı olması halinde satın alınması işidir.  
 
2- AMAÇ 

TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak yer altında taşkömürü 
üretiminde kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri detaylı olarak belirtilen dönümlü 
göçertmeli diyagonal tamamı 120 metrelik bir takım komple Esnek Mekanize tahkimat 
teçhizatı ve 120 adet Hidrolik Direk  satın alınmasıdır.  

Deneme neticesindeki performans testlerinin sonucuna göre alınacak teçhizatın hidrolik güç 
ünitesi satın alınmayacaktır. Teçhizat; idareye ait benzer özellikte fiili olarak çalışan 
tahkimatların hidrolik güç ünitelerinden istifade edilerek çalıştırılacaktır. 
 
Hidrolik güç ünitesine bağlı tüm boru ve hortumlar teçhizatın kurulacağı ayak başına kadar 
idare tarafından getirilecektir. Bu noktadan itibaren teçhizatların kurulumu ve çalıştırılması 
için gerekli olan boru ve hortum ile birlikte 120 metrelik tahkimat ve 120 adet hidrolik direk 
üzerindeki tüm bağlantı ve kontrol elemanları yüklenici tarafından temin edilecektir. 
 
3- TEÇHİZATIN KULLANILACA ĞI PANO ÖZELL İKLER İ 
 

Panonun eğim açısı 
Diyagonal ayak açısı               

: 45-550 
300 

Kömür damarı kalınlığı : 2,5- 3,0m 
Tavan yükü 
 

: 50 ton/m² 
 

Damar içinde farklı yönlerde atımlar mevcuttur. 
 

4-TEMİN EDİLECEK ESNEK YARI MEKAN İZE TAHK İMAT KALEMLER İ 
AŞAĞIDAK İ TABLODA VER İLM İŞTİR. 

 

Malzemenin cinsi Miktarı 

Esnek Yarı  Mekanize Tahkimat ve Hidrolik Direk  teçhizatı  (tahkimat ve 
hidrolik direğe aktarılan tüm hortum, bağlantı ve kontrol elemanları ile birlikte 
ayak ve taban yolları için toplam 120 metrelik  tahkimat teçhizatı ve 120 adet 
hidrolik direk) ve müştemilatı 
 

1Takım 

 

5- SİSTEMİN ÇALI ŞMA PRENSİBİ VE GENEL ÖZELL İKLER İ 
5.1- Tüm makine-teçhizat ve aksesuarlar; Şiltler ve Hidrolik Direkler Muhtemel Patlayıcı 
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te 
belirtilen I. Grup anti grizu teçhizat kategorisine uygun akredite kuruluşlardan alınmış ATEX 



sertifikalı olacak, sertifika teklifle birlikte ya da örneği teklifte verilmek şartıyla aslı 
malzemenin teslimi aşamasında verilecektir. 
5.2- Diyagonal ayak kurulacak. Tavan göçük , taban kömür (kazı arını) olacak.  
5.3- Esnek Yarı Mekanize tahkimatlar ile Hidrolik Direkler idare tarafından sağlanacak olan 
aynı hidrolik üniteden beslenecek, tüm bağlantı elemanları ve teçhizatlar buna göre 
tasarlanacaktır.  
 
6-ESNEK MEKAN İZE TAHK İMAT ÖZELL İKLER İ  
6.1- Ayaktaki ondülasyonlara uyum sağlayacak, tavan, arın ve farklı yönlerden gelen 
basınçları ve yükleri karşılayacak ve birbirlerine bağlantıları “Zincirli Tip” olacaktır.  
6.2-Ortadaki tahkimattan yanlardaki komşu iki tahkimat kontrol edilecektir. 
6.3-Şiltlerin açılıp kapanmasını ve kuyruk bomunun hareketini  sağlayan pistonlar, kullanım 
esnasında her yönden gelebilecek malzemelerden dolayı hasarlanmalara karşı maksimum 
düzeyde (malzeme ya da dizayn) korumalı ve yükleri karşılayabilecek mukavemette olacaktır. 
6.4- Sistem; gerekli olduğunda şiltler birbirinden ayrılıp araya başka tip tahkimat yapmaya 
imkân verecek şekilde tasarlanacaktır.  
6.5- Tahkimat ağırlığı ~ 500 kg olacaktır. 
6.6- Kullanılan tüm hidrolik hortumlar 4 katlı yüksek mukavemetli çelik tel (4SH) takviyeli 
olacaktır. 
6.7- Hidrolik hattın şilt bağlantıları, tamir ve bakım gereksinimlerinde kapatılabilecek şekilde 
tasarlanacaktır. 
6.8- Teçhizatlardaki tüm ekipmanların ve ikaz plakalarının yazıları Türkçe olacaktır. 
6.9- Teçhizat esnek, kolay ve hızlı montaj ve demontaj yapılabilir özellikte olacaktır. 
6.10- İstekli idareye ait nakliyat sistemini görecek ve tahkimatların ebat ve ağırlıklarını 
idarenin mevcut sistemlerinin ve ocak içi yollarının elverdiği ölçülerde veya ayrılabilir 
parçalar olarak tasarlayacaktır. 
 
7-ESNEK MEKAN İZE ŞİLT  
7.1- GENEL ÖZELL İKLER 
7.1.1- Klavuz bomu: 350*200 mm             
7.1.2- Ana bom   : (530+900)* 320 mm. 
7.1.3- Koruma bomu : (375+750) *(320-300) mm 
7.1.4-Kuyruk bomu:1200*(280-260) mm. Klavuz bomu ana boma bir şaft pimi ile 
bağlanacak, ana bom iki parçadan oluşacak. Ana bomu oluşturan iki parçanın bağlantısı plaka 
ve vidalı olacak. Ana bomun koruma bomuna bağlantısı ise sabit tipte olacak. Koruma ve 
kuyruk bomu bağlantısı bir piston ve pimle olacak. Komşu tahkimatlar birbirlerine 3 adet 
zincirle bağlanacaktır. 
7.1.5- Tahkimatların yapısal parçaları ve seçilen malzeme kalınlığını gösteren hesaplamalar 
tarafımıza verilecektir. 
7.1.6- Tahkimat max kiriş uzunluğu  3200 mm ,  min kiriş uzunluğu 2200 mm olacaktır. 
7.1.7- Kuyruk bom pistonu ⱷ100-370 mm (Her tahkimatta bir adet) 
7.1.8- Tahkimatlar arası boşluk max 50 mm olacak 
7.1.9-- Her bir şiltte hidrolik direk yerleştirilmesi için bir adet ilave direk yuvası bulunacaktır. 
7.1.10- Şilt hidrolik bloğu dışarıdan gelecek darbelere karşı kapaklı tip muhafazaya sahip 
olacaktır 
7.1.11- Hidrolik hortumlar açıkta, sarkık şekilde olmayacaktır.  
 
7.2- ESNEK MEKANİZE ANA VALF KUMANDA BLO ĞU 
 
7.2.1- Tüm sistemde pilot kontrollü hidrolik ana kumanda blokları kullanılacaktır. 
7.2.2- Kumanda bloğu paslanmaz çelikten olacaktır. 
7.2.3- Kumanda bloğu kolları çarpmalardan ve patlatmalardan etkilenmemesi için levye tipi 
değil mandal tipi olacaktır. 
7.2.4- Her üç tahkimat için bir grup kontrol valfi olacak, bu valf seti ortadaki tahkimatta 
bulunacak, her iki yandaki komşu tahkimatlar ve kendisi buradan kontrol edilecektir. 



7.2.5- Valflere operatör tarafından uygulanan kuvvet ortadan kalktığında sistem mevcut gücü 
koruyacak şekilde kendini kilitleyecektir. 
7.2.6- Kumanda bloğu dışarıdan gelecek etkilere karşı kapaklı tip muhafazaya sahip olacaktır. 
7.2.7- Her bir kumanda bloğu üzerinde filtre ve pilot hattını korumak üzere çek-valf olacaktır. 
7.2.8- Kumanda blokları tek sıralı tip ve EN Standardında olacaktır. Marka ve model teklifte 
belirtilecektir.  
 
8- HİDROLİK DİREK  
8.1- Her bir hidrolik direğin taşıma yükü 40 ton olacaktır.  
8.2 Hidrolik direkler mümkün olduğu kadar hafif olarak tasarlanacaktır. 
8.3- Hidrolik direk pistonu dış yüzeyi darbelere ve paslanmaya karşı çinko-nikel alaşımı ile 
kaplanacak ve pasivasyon işlemine tabi tutulacaktır. Hidrolik direk kovanı iç yüzeyi bronz ile 
kaplanacaktır.  
8.4-Hidrolik direk uzunlukları esnek yarı mekanize tahkimat yüksekliği ile uyumlu olacaktır. 
8.5-Hidrolik direk taban plakası çapı ~300mm olacaktır. 
8.6- Hidrolik direk valfleri EN Standardında olacaktır. Marka ve model teklifte belirtilecektir. 
 
9- HİDROLİK ÜNİTE HATTINDA YAPILACAKLAR  
9.1- Her bir şiltin basınç hattında (şiltin tamir ve bakım gereksinimlerinde hidrolik hattın 
kesilmesinde kullanılmak üzere) küresel vana ve filtre bulunacak olup , dönüş hatlarında çek-
valf bulunacaktır. 
9.2- Ana hidrolik basınç hattı ünite çıkışına , ayak girişine ve hidrolik karışımın 
hazırlanmasında kullanılacak olan şebeke suyunun tanka girişinde kullanılmak üzere toplam 3 
adet el kumandalı ters yıkamalı ikiz filtre konacaktır. (Ana basınç hattındaki arızalı boruların 
değiştirilmesi sırasında , boru ilavelerinde boru içine tortu kaçması veya şebeke suyundan 
gelebilecek pislik ihtimaline karşı). 
9.3- Ana hidrolik dönüş hattı üzerine sistemin korunması için uygun basınç ve debide filtre 
ünitesi konacaktır. ( Tesisata boru değişimi veya ilavesi sırasında kaçabilecek tortu ve pisliğin 
tekrar tesisata verilmemesi için). 
 
10- TEMİN EDİLECEK TEÇH İZATLARA A İT 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, 

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 veya bu standartlara emsal kendi ülkelerinde 
kullandıkları standartları sağlayacaklarını tekliflerinde taahhüt edecekler ve teçhizatın 
sevkiyatından önce idareye sunulacaktır. İdarenin onayına müteakip, sevkiyat yapılacaktır. 

 
11 - BOYAMA VE KOROZYONA KAR ŞI ALINACAK ÖNLEMLER 
11.1- Boyalar uluslararası maden emniyet nizamnamelerinde belirtilen (Grup-1 ortam için) 
hususlara uygun olacaktır. 
11.2- Bütün işlenmiş yüzeyler, nakliye ve depolama esnasında pastan korunmak için uygun 
bir boya ile boyanacaktır. 
11.3- Bütün siyah yüzeyler 1 kat metal primer boya üzerine yarı mat beyaz boya ile 
boyanacaktır. 
11.4- İşletim esnasında korozyondan etkilenebilecek parçalara özel anti-korozif işlem 
uygulanacaktır 
      



12-YEDEK PARÇA 
12.1- Teklifçi, teçhizatların 1 yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli 
olabilecek yedek parça ve sarf malzeme listesini teklifinde sunacaktır. Bu malzemeler 
içerisinde kumanda valf bloğu mutlaka yer alacaktır. 
12.2- Yedek parça ve sarf malzeme listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, 
parça adı, miktar, CİF olarak birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 
12.3- İdare, garanti süresinin sonrasındaki çalışmalarda gerekli olabilecek yedek parça ve sarf 
malzemeleri yüklenici tarafından sunulan tüm teçhizat yedek parça listelerinden, teklifte 
belirtilen tutarı 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. 
12.4- Firmalar 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi vereceklerdir. Bu husus tekliflerde 
açık olarak belirtilecek ve taahhüt edilecektir. 
       
13- TEÇHİZATLA B İRLİKTE ÜCRETSİZ OLARAK VER İLECEK MALZEME VE 
DÖKÜMANLAR 
13.1- Her bir tip hidrolik hortum ve boru hattı bağlantı elemanlarından sistemde kullanılan 
miktarın %25 i kadar ücretsiz olarak teslimatla birlikte verilecektir. 
13.2- Ana çelik hidrolik boru hattı dirseklerinde kullanılmak üzere mevcut basınca dayanıklı, 
boru çaplarına ve eklere uygun 20 ad. 2 m. uzunlukta 60° ye kadar bükülebilen esnek hidrolik 
hortum verilecektir. 
13.3- Bakım ve tamirat için gerekli ekipmanları içeren 5 takım servis çantası verilecektir. 
13.4- Katalog-El Kitabı 

Siparişi alan firma, aşağıda belirtilen dokümanları teslimattan bir ay önce TTK Genel 
Müdürlüğü EPPT Daire Başkanlığına gönderecektir. 

-5 takım işletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe çevrili) 
-5 takım tamir-bakım ve revizyon el kitabı (Türkçe çevrili) 
-5 takım yedek parça kataloğu. (teçhizatın tamamını oluşturan önemli kısımlarının her 

bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya fotoğrafları da 
içerecektir.) 

-2 takım Tahkimat tamiratlarının idarece yapılabilmesi için hidrolik akım şemaları, 
tahkimatta kullanılan malzemeler ve detaylı teknik özelliklerini gösteren doküman.  

-2 takım Hidrolik ünitenin elektrik bağlantı şemaları ve hidrolik akım şemaları. 
      
14- GENEL HÜKÜMLER 
14.1- Temini öngörülen teçhizatlar, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri 
yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir. 
14.2- Teçhizatın bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart ve en son 
seri imalatından olacaktır. 
14.3- İmalatçı firma, teçhizatları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici 
kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. 
14.4- Teklifçi firma; 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 da teklifinde belirtecektir. 
14.5-  Varsa, teklif edilen teçhizatın ve ayrıca benzerlerinin son 5 yıldaki satış durumu 
hakkında aşağıdaki bilgiler teklifle birlikte verilecektir. 

-Satılan teçhizatın tip, model, satış tarihleri. 
-Müşterilerin açık adresleri, telefon ve faks numaraları 

14.6- Satın alınacak teçhizatın geçici kabulünün yapılacağı 40 iş günlük deneme süresi içinde, 
şartnamede yer almayan ancak teçhizatın bir bütün olarak çalıştırılması için gerekli olan tüm 
ekipmanlar firma tarafından ücretsiz olarak tedarik edilecektir. 
14.7- Teknik şartnamenin her maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı, sırasına göre, 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 
14.8- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname 
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha 



iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu 
veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı 
karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir. 
14.9- 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. 
14.10- Yüklenicinin çalıştıracağı personelle ilgili tüm sorumluluk kendisine ait olacak olup 
yüklenici gerekli tüm önlemleri alacaktır. 
 
15-TEÇHİZATIN TESL İM YER İ VE MONTAJ / ÇALI ŞTIRILMA İŞLEMLER İ  
15.1. Temini öngörülen teçhizatın teslim yeri CIF-DAP 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 Üzülmez 
Taşkömürü İşletme Müessesesi işyeri sahasına taşınacaktır.Üzülmez Müessesesinde teçhizatın 
araçlardan boşaltılması ve depolanması yüklenici denetiminde idare elemanlarınca 
yapılacaktır. 

15.2. Teçhizatın kurulacağı ayağa nakli yüklenici personel sorumluluğunda idare 
elemanlarınca yapılacaktır. Montajı ve çalışır hale getirilmesi ise çalışmalara fiili olarak 
katılacak yüklenici personelinin (Birisi proje sorumlusu olmak üzere konu ile ilgili en az 5 yıl 
tecrübeli oldukları belgelendirilen asgari 6 teknik personel) nezaretinde ve sorumluluğunda 
idarenin yeterli sayıdaki personeli ile birlikte müştereken yapılacaktır. Sistemin montajı ve 
çalışır hale getirilmesini müteakiben en az 40 işgünü süre ile üretim yapılması esnasında 
teçhizatın çalıştırılması ve ötelenmesi de yine yeraltındaki çalışmalara fiilen katılacak 
yüklenici personelinin nezaretinde ve sorumluluğunda idarenin yeterli sayıdaki personeli ile 
birlikte müştereken yapılacaktır. 
 
15.3.Teçhizatın montaj çalışmalarının başlama tarihinden itibaren idare ve yüklenici 
tarafından birlikte günlük rapor defterleri tutularak imzalanacaktır. 
Deneme süresinin sonuna kadar günlük ayak ilerleme hızları ve oluşabilecek duraksamalar ile 
bu duraksamaların nedenleri, günlük rapor defterlerine yazılacaktır. 

15.4.Alınacak olan teçhizat idarenin kullandığı benzer özellikteki hidrolik güç ünitesinden 
istifade edilerek çalıştırılacağı için istekli teklifini vermeden önce idarenin kullandığı hidrolik 
güç ünitelerini yerinde inceleyecek teklifini buna göre verecektir. 
 
16.ÇALIŞMA SÜRELER İ 
Şartnamede yer alan panolarda yapılacak çalışma programını yüklenici teklifinde sunacaktır. 
Teklifte sunulan çalışma programında tahmini montaj süresi, günlük ilerleme gibi 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. 
 
17. İŞ GÜVENL İĞİ TEDBİRLERİ 
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-1, Ek-2) 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 personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” 
yaptırmak zorundadır. 

 
18-EĞİTİM 
18.1- Eğitim, yüklenici personeli tarafından bedelsiz olarak verilecektir. 
18.2- Eğitim, sistem ocağa kurulmadan önce idarenin aşağıdaki sayıda elemanlarına ve 
belirtilen sürelerde verilecektir. Kurs süreleri idare tarafından yeterli görülürse azaltılabilecek, 
görülmezse yeteri kadar uzatılabilecektir. 
 

Personel 
Grup Personel 

Sayısı 
Grup Sayısı 

Kurs Süresi 
(İş Günü) 

Kurs Yeri 

Teknik Personel 3 2 2 

Üzülmez TİM 

Nezaretçi 6 2 2 

Hidrolik ve Mek. Pres. İş. 10 2 2 

Üretim İşçisi 10 4 2 

Elektrik İşçisi 5 2 2 

  
19- İDARE TARAFINDAN SA ĞLANACAKLAR 
19.1- Ocakta kullanılacak 550/Volt, 3 faz, 50 Hz elektrik enerjisi, çalışılacak ayağa en yakın 
noktaya kadar idare tarafından sağlanacaktır. Bu kapsamda gerekli olan trafo, devre kesiciler 
ve yol vericiler idare tarafından sağlanacaktır. Ocakta tahkimatlar için kullanılacak hidrolik 
güç ünitesi ve ana bağlantı boruları idare tarafından karşılanacaktır. 
19.2- Yüklenicinin kurumumuza göndereceği personeline iş elbisesi, çizme, baret ve ocak baş 
lambaları idare tarafından verilecektir. 
19.3- Yüklenici personelinin kullanacağı gaz maskeleri ve metan detektörleri idare tarafından 
sağlanacaktır. Cihazların personele tesliminden itibaren oluşabilecek her türlü bakım-onarım, 
hasar, zarar vb. giderleri tespit edilerek yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 
19.4- Yüklenici personeli, idarenin giyinip soyunma amaçlı bölümlerinden ve banyolarından 
faydalanabileceklerdir. Diğer tüm barınma ve iaşe ihtiyaçları yüklenici firma tarafından 
sağlanacaktır. 
19.5- Talep olması halinde ocakta kullanılan 4 bar basınçta hava, çalışılacak panonun tüm 
çalışma noktalarına idare tarafından getirilecektir. 

20-TEÇHİZATIN TESL İM SÜRESİ 
 

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

 
21- KONTROL VE MUAYENELER 
21.1- İmalatı tamamlanan 1 adet şilt ve 1 adet  hidrolik direğin firma imalat tesislerinde 
yapılacak ön performans testlerinde tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak 



üzere idare temsilcisi en az 5 personel hazır bulunacaktır. Malzemelerin şartnameye 
uygunluğu tutanakla imza altına alınacak, tespit edilebilecek eksikliklerin yüklenici tarafından 
giderilmesini müteakiben imalata devam edilecektir. Ayrıca test sonuçlarına ait belgeler 
teçhizatın nakli aşamasında idareye teslim edilecektir. 
21.2- Teçhizatın teslimatı sonrası kontrol ve muayeneleri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Üzülmez TİM 
personelince müştereken Üzülmez’ de yapılacaktır. 
 
22. TEMİNİ ÖNGÖRÜLEN TEÇH İZATLA İLGİLİ ÖDEMELER İN YAPILMASI 

-Yüklenici firmaya sözleşmenin imzalanmasından sonra talep edilmesi halinde malzeme 
bedelinin %20’si oranında teminat mektubu karşılığı avans verilecektir. Malzeme bedelinin kalan 
miktarı için geri dönüşümsüz akreditif açılacaktır. Yabancı yükleniciler için teçhizatların 
gümrüklenme işlemlerinden sonra malzeme bedelinin geri kalan kısmı ödenecektir. Yerli yükleniciler 
için malın karo sahasına teslimini müteakip malzeme bedelinin geri kalan kısmı ödenecektir.  Ancak  
%20peşinat ödemesi için alınan teminat mektubu geçici kabulle beraber iade edilecektir.  

-Teçhizatın montajı ve çalışır hale gelmesini müteakiben en az 40 iş günlük performans 
testlerinden sonra yapılacak geçici kabul işlemlerinden sonra performans ve eğitim giderleri için 
sunulacak hizmet bedeli faturası karşılığı kalan bakiyenin ödemesi yapılacaktır.  Bunun için 
hizmet bedeli başlığı altında yer alacak performans ve eğitim giderleri toplam bedelin içinde 
kalacak şekilde ayrıca gösterilecektir. 

-Ancak teçhizatın 40 iş günlük sürede idare tarafından başarısız bulunarak satın alınmaması 
ve sözleşmenin sonlandırılması durumunda ise yüklenici teçhizatını geri götürecek, ancak 
yüklenicinin idareye yapmış olduğu hizmet bedeli kendisine ödenecektir.  

-Hizmet bedeli; yüklenicinin teklifinde sunduğu günlük hizmet bedeli çalıştığı günle 
çarpılarak bulunan bedel üzerinden hesaplanacak ve ödenen avans miktarından düşülecektir. 

Hizmet bedelinin hesabında; yüklenicinin montaj çalışmalarının başlamasından itibaren 
çalışmaların durdurulacağı son güne kadar çalışılacak gün esas alınacaktır. Yüklenici 
teklifinde günlük hizmet bedelini belirtecektir. 

Geri kalan bedel (yüklenicinin o zamana kadar aldığı tüm ödemeler) 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 kalırsa 
teminatın kalan kısmı yükleniciye iade edilecektir.  

Teçhizatın satın alınmaması durumunda malzemelerin Üzülmez Taşkömürü İşletme 
Müessesesi işyeri karo sahasında yüklenicinin getireceği araca kadar nakli yüklenicinin 
denetim ve sorumluluğunda idare tarafından yapılacaktır. Bu noktadan sonraki tüm 
sorumluluk ve masraflar yükleniciye ait olacaktır. 

-Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi işyeri sahasına kadar tüm nakliye, sigorta, vb. işlem 
ve masraflar yükleniciye aittir. 
 

23. TEÇHİZATIN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN KRİTERLER 
 
-Teçhizatın ayak içinde ötelenmesinin üretim esnasındaki arın ilerlemesi ile uyumu 
-Ayaktaki ondülasyonlara uyum sağlayabilirliği, tavan, arın ve farklı yönlerden gelen               
basınçları ve yükleri karşılayabilirliği 
-Montaj ve demontaj işlemlerinin seri yapılabilirliği 
-Aşırı yedek parça tüketip tüketmediği 
-40 iş günlük sürede oluşabilecek deformasyonlara karşı mukavemeti (fiziki muayene) 
24-GEÇİCİ VE KESİN KABUL 



24.1- Kısmi kabul yapılmayacaktır. 
24.2- Eğitimlerin tamamlanması, sistemin ocak içinde montajı ve çalışır halde teslimini 
müteakiben 40 iş günlük sorunsuz deneme süresi sonunda fiziki muayenesi yapılarak 
teçhizatın geçici kabulü yapılacaktır. Bu süre, teçhizatın performansından kaynaklanan 
nedenlerden dolayı meydana gelebilecek süreler kadar ötelenecektir. Deneme süresi, 
teçhizatın performansından kaynaklanmayıp, idareden ya da mücbir sebeplerden (yangın, 
yüksek gaz geliri, su basması ve önceden öngörülemeyen göçük vb. gibi) kaynaklanan 
nedenlerden dolayı ötelendiği taktirde en geç 120 takvim günü sonra teçhizatın geçici kabulü 
yapılacaktır. 
24.3- Geçici kabul sonrasında başlayacak olan garanti süresinin bitiminde sistemde herhangi 
bir sorun olmaması halinde kesin kabul yapılacaktır. 
 
25-FATURA ADRESİ 
Yerli istekliler için: 

Yabancı istekliler için: 

 

TEKN İK ŞARTNAMEN İN EKLER İ: 

EK-1 : TTK Genel Emniyet Şartnamesi 

EK-2 : TTK Her Türlü Müteahhitlik, Taşeronluk ve Müstecirlik Hizmetlerine Ait Koruyucu 
Güvenlik Şartnamesi 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Asma Mah. Tesis Sok. No: 4 PK:67040 Zonguldak 

KARAELMAS 859 006 4265 

FATURA ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, 
No: 2 67090 ZONGULDAK 
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