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ATIK ISI KAZANI REVİZYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

 

 

MADDE 1. İŞİN KONUSU 

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı için Atık Isı Kazanı Yan Duvar Boruları revizyonu yaptırılacaktır. 

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, Bandırma 

Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü “İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar 

“İSTEKLİ” ve üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak 

tanımlanacaktır. 

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR 

1 Adet Revizyon yapılması (Teknik şartname doğrultusunda) 

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER 

 
3.1. İstenen Özellikler:  

 

3.1.1: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Sülfürik Asit 

Fabrikasında Atık Isı Kazanı içinde yer alan ve ASME standartlarına göre dizayn edilip 

projelendirilen; 

a) I 76163-01 0341 nolu resim’e göre 2400+2400 mm genişliğinde ( 1+2+6 nolu ve diğer küçük 

parçalar dahil)  sol yan duvarları,  

b) I 76163-01 0342 nolu resim’e göre 2400+2400 mm genişliğinde (135+136+140 nolu ve diğer 

küçük parçalar dahil)  sağ yan duvarları, 

c) I 76163-01 0347 nolu resim’e göre tavan duvarları (boiler casing cover) 

d) I 76163-01 0348 nolu resim’e göre ön duvar (boiler casing front wall)  

ait boru ve boru demetlerinin duvar sacı ve kollektörleri ile beraber ekte verilen imalat 

resimlerine göre komple ASME SEC I, VIII veya EN 12952 standartlarına uygun şekilde imalatı 

ve testlerinin yapılması,  

 

3.1.2: I 76163-01 300 nolu resimde genel görünüşü verilen atık ısı kazanının 3.1.1 maddesinde 

imal edileceği belirtilen bölümlerinin demontajı, 

3.1.3: I 76163-01 300 nolu resimde genel görünüşü verilen atık ısı kazanının 3.1.1 maddesinde 

imal edileceği belirtilen bölümlerinin ASME standartlarına uygun olarak montajı, 

3.1.4: I 76163-01 300 nolu resimde genel görünüşü verilen atık ısı kazanının demontaj ve montaj 

işlerinden sonra yerinde testlerinin yapılması, 

3.1.5: Montaj ve testlerden sonra izolasyonun yapılması 

 
3.2. Teklif Kapsamı: Ekli teknik resimlerde ana ölçüleri verilen ve bu teknik şartnamede tarifi 

yapılan kazan duvarlarının demontajı, temini ve montajı işin kapsamını oluşturmaktadır. 
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3.3. Tasarım Parametreleri: Ekte verilen projelere göre imalat yapılacaktır. Projelerde 

malzemelerin özellikleri ve boyutları yer almaktadır. Yüklenici aksi belirtilmedikçe 

malzemelerde değişiklik yapmayacaktır. 

MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 

4.1. Çalışma Ortamı: İşin yapılacağı yer Bandırma Bor ve Asit fabrikaları İşletme Müdürlüğü  

Sülfürik Asit Fabrikasıdır.   

4.2. Proses Tarifi: Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Yardımcı Üniteler: Bu madde boş bırakılmıştır.  

MADDE 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

5.1. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır. 

 

5.2. Teslim Süresi: İşe başlama tarihini müteakip 210 takvim günüdür. Süreç adımları aşağıda 

detaylı olarak verilmiştir. 

Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip olarak; 

Malzeme temini İmalat ve teslimat  : 165 gün 

Demontaj/Montaj Testler   : 45 gün 

Performans     : --- 

Toplam     : 210 gün 

 

Temini ve imalatı yapılan malzemeler işletme ambarına teslim edildikten sonra, İdare fabrikada 

yapılacak işler için Yükleniciye fabrikanın (işyerinin) teslim tarihini bildirecektir. Yüklenici 

demontaja başlamadan önce sahada gerekli önlemlerini alacak ve tüm ön hazırlıklarını 

tamamlayıp montaja hazır olduğunu yazılı olarak bildirecektir. 
 

5.3. Teslim Yeri ve Şartları: İmalatı yapılan malzemelerin teslim yeri Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Sülfürik Asit Fabrikasıdır. 
 

5.4. Bateri Limit: Yüklenici bu teknik şartnamenin 3.1. maddesinde belirtilen bölgelerin imalat, 

temin, demontaj, montaj, test ve performansından sorumludur. 
 

5.5. İdarenin Sorumluluğu: 
5.5.1. Demontaj ve montaj sahasının zamanında ve teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim 

edilmesi, 

5.5.2. Yüklenici tarafından getirilecek makine-ekipmanlar için sahada konacak yer gösterilmesi, 

5.5.3. İşin montajı süresince kullanılacak olan elektrik enerjisi ve su İşletme tarafından ücretsiz 

olarak Yükleniciye verilecektir, enerjinin çalışma mahalline getirilmesi Yüklenici 

sorumluluğunda olacaktır. 

5.5.4. İmalat ve montaj için bu teknik şartname ekinde verilmeyen ancak arşivde mevcut ihtiyaç 

duyulabilecek teknik resimleri Yüklenici ile paylaşabilecektir. 
 

5.6. Yüklenicinin Sorumluluğu: İşin yürürlükteki mevzuatlara göre, bu teknik şartnamede tarif 

edilen şekilde yapılmasından ve aşağıda belirtilen hususlardan yüklenici sorumludur; 

5.6.1 Atık Isı Kazanı yerleşim planı yandan ve üstten olarak ekteki resimde (I76163-01-300) 

verilmiştir. Bu resimler incelenerek demontaj ve montaj planı yüklenici tarafından yapılacak 

sahada işi süresinde bitirmek için gerekli önlemleri alacaktır. 

5.6.2. Yüklenici imal ettiği boru demetlerinin eskilerini hasar vermeden keserek duvar halinde 

vinçle alacak ve fabrika içerisinde gösterilen uygun yere, hasar görmeyecek şekilde gerekli 

tedbiri alarak koyacaktır.  
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5.6.3.  Montaj ve demontaj sırasında oluşabilecek her türlü hurda ve çöp İşletme yetkililerinin 

göstereceği yere yüklenici tarafından taşınacaktır. 

5.6.4. Ekipmanların demontajı ve montajı sırasında mevcut sistem üzerinde bulunan otomasyon 

boruları ve kabloları, support vs. ne varsa yeni ekipmanların montajından sonra aynı şekilde 

yapılacaktır (tamamlanacaktır). 

5.6.5. Demontaj ve montaj işlemleri sırasında kurulacak her türlü iskele ve malzemesi ile iskele 

kurulup, sökülmesi ve vinç işleri yüklenici sorumluluğundadır. 

5.6.6.. İşe başlamadan önce getirdiği tüm el aletlerinin listesini aletleri kontrol ettirerek İşletme 

yetkililerine verecektir. Aynı şekilde çalıştırdığı personelin kimlik dökümlerinin listesini verecek 

ve İşletme yetkililerinin haberi olmadan personel değiştiremeyecektir. Sahada çalışan personel 

için günlük puantaj tutulacaktır. İş bitiminde puantaj defterinden 1 adet kopya kalite dosyasına 

eklenecektir 
5.6.7. Malzemelerin imalatında ve yerine montajında imalat için sertifikalandırılmış kaynakçılar 

kullanılacaktır. Sertifikalandırılmamış kaynakçı personel kaynak işinde çalıştırılmayacaktır. 

5.6.8. Malzemelerin montajından sonra yapılacak izolasyon, eskisinin birebir aynısı olacaktır. 

Kati kabule kadar olan süre içinde oluşabilecek kaçak durumunda izolasyonların sökülmesi ve 

yeniden yerine montajından yüklenici firma sorumlu olacaktır. 

 

5.6.9. KAYNAK İŞLERİ 

5.6.9.1. ASME IX standartlarına uygun olarak WPS ve WPQR, WPQ sertifikaları oluşturulup 

onaylatılacaktır. 

5.6.9.2. Membran boruların lamalara kaynağı otomatik toz altı kaynak makinesi veya gazaltı 

kaynak makinası ile yapılacaktır.  

5.6.9.3. Aşağıda belirtilen tabloya göre kaynak testleri ve diğer sızdırmazlık testleri yapılacaktır. 

5.6.9.4. Yüklenici öncelikle bir kalite planı oluşturacak bu kalite planı çerçevesinde, imalatı 

gerçekleştirilecektir. Söz konusu kalite planı örneğini imalattan önce İdareye teslim edecektir. 

5.6.9.5. Bu kalite planı içinde aşağıda belirtilen tabloya göre kaynak testleri ve diğer sızdırmazlık 

testleri yapılacaktır. 

5.6.9.6. ASME standartlarına uygun şekilde ısıl işlem uygulanması gereken malzemelere ısıl 

işlem uygulanacaktır. Isıl işlem raporu ve grafikleri malzeme poz numarasına göre oluşturulan 

listeye göre kalite dosyası içinde İdareye verilecektir. 

 

No  Kontroller ve Testler Standart 

1 WPS –   Kaynak yöntem Şartnameleri ASME IX yada EN eşdeğeri 

2 WPQR- Kaynak Testi Onay Raporu ASME IX yada EN eşdeğeri 

3 WPQ-    Kaynakçı Yeterlilik Sertifikaları ASME IX yada EN eşdeğeri 

4 Hidrostatik Test ASME SEC I yada EN eşederi 

5 Tahribatsız Muayene ASME SEC V yada EN eşdeğeri 

 
5.6.10. TESTLER 

5.6.10.1. Söz konusu tüm test ve raporlar Turkak’tan akredite olmuş bağımsız bir kuruluşa 

yaptırılacaktır.  

5.6.10.2. Malzemelerin imalat sonrası hidrostatik testinin uygulamasından önce İdareye bilgi 

verilecek, İdare gerekli gördüğü takdirde teste nezaret edebilecektir. 

 

5.6.11. MALZEME 

5.6.11.1. Yüklenici firma malzemeler için ayrı ayrı boru bükümüne başlamadan önce kontrol 

amaçlı örnek bükülmüş borularını (180 derece olan) tarafımıza göndereceklerdir. 

5.6.11.2. Yüklenici bütün malzemelerin 10204 3.1 sertifikalarını, irsaliyelerini (fotokopi olarak), 

malzeme faturalarını (fotokopi olarak) ve boruların kaynak, sızdırmazlık testlerini bünyesinde 
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barındıran bir kalite dosyası hazırlayıp iş bitiminde (geçici kabulden önce) İdareye teslim 

edecektir. 

5.6.11.3. Söz konusu dosyada içindekiler dizini oluşturulacak ve bu sıraya göre ayraçlar 

kullanılarak dosyalanacaktır. Zor okunacak (silinmiş vs) kalitede hiçbir belge kabul 

edilmeyecektir. 

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

6.1. İstekliler iş bitirme belgesi veya kapasite raporundan birini teklifinde verecektir  

MADDE 7. TEKLİFLER ve ÖDEMELER 

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları: Teklifler ve ödemeler TL/EURO/USD yapılacaktır. 

 

Sözleşmenin İmzalanması (Avans)    : %25’i 

(Avans teminat mektubu karşılığında) 

 

Kabul        : %75’i 

 

ödenecektir. 

 

7.2. Kısmi Teklif: Teklifler bu teknik şartnamede tarif edilen işin tamamı için verilecektir. 

7.3. Avans: Sözleşme imzalanmasından sonra sözleşme tutarının %25’i oranında avans 

verilecektir.  

7.4. Verilen avans teminat mektubu karşılığı olacaktır.  

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ 

Yüklenici malzemenin sahada montajını yaparak test, devreye alma ve performans testlerini 

gerçekleştirmekle sorumludur. Montaj; Balıkesir İli, Bandırma İlçesinde yapılacak olup, 

montajın yapılacağı yer ile ilgili iklim bilgileri firma yükümlülüğündedir. 
 

8.1. Montaj:  

Madde 3.1. de detayı ve ekte imalat resimleri verilen Atık Isı Kazanı yan duvarlarının imalatları 

tamamlanıp İşletme Sahasına sevkiyatını müteakip işin süresi durdurulacaktır. Fabrika çalışırken 

demontaj ve montaj işlerine başlanmasının mümkün olmadığından, İdare söz konusu işlere 

başlanabilmesi için uygun göreceği bir tarihi Yükleniciye bildirecektir. Üretim nedenleri ile ilgili 

bir zorunluluk var ise idare imalatı yapılan malzemelerin işletme sahasına getirilmesinden 

itibaren 180 takvim gününü geçmeyecek bir tarihten başlamak üzere, demontaj ve montaja 

başlama tarihini yazılı olarak en geç 5 gün öncesinden yükleniciye bildirilecektir. 

 

8.2. Test ve Devreye Alma İşleri: İmalatı ve montajı yapılan malzemeler öncelikle hidrostatik 

teste alınacaktır. Hidrostatik testin başarıyla tamamlanmasının ardından fabrikanın devreye 

girmesi beklenecektir.  

 

8.3. Performans Testleri: Fabrika devreye girip nominal kapasite çalışmaya başlamasından 

itibaren 10 gün boyunca (işletme şartlarından kaynaklı duruşlar bu süreye ilave edilecektir) test 

edilecektir. Yapılan imalatlarda herhangi bir arıza olmaması durumunda performans testleri 

başarılı olarak addedilecektir. Aksi durumda arıza giderilecek ve test, devreye alma ve 

performans tekrar edilecektir. Yüklenici yalnızca imalatını ve montajını yaptığı kısımdan 

sorumlu olacaktır. Performans sırasında yapılan imalatlarda veya malzemede hata bulunması 
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durumunda Yüklenici bunu 10 gün içerisinde giderecektir. 10 gün içinde gideremez ise gecikilen 

her takvim günü için %0,05 (Onbinde beş) oranında ceza kesilecektir. 

Yüklenici, tüm demontaj, montaj ve testlerini bitirdiği halde İdareden kaynaklı olarak fabrikanın 

maksimum 30 gün içinde devreye girmemesi durumunda sözleşme bedelinin %25’i oranındaki 

miktarı ödeme yapılacaktır. Bakiye miktar işlerin bitiminde yükleniciye ödenecektir. 

Test ve devreye alma işleminden sonra İdarenin nezaret ve iştiraki ile birlikte Performans testleri 

gerçekleştirilecektir. Performans testlerinde geçen süre teslim süresine dahil değildir.  

 

8.3.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (En geç 30 gün içinde) İdare, Yüklenici firma ve 

tarafsız bir kontrol kuruluşu arasında yapılacak toplantı neticesinde bir kontrol planı (Inspection 

Plan) oluşturulacaktır. Bu plan İdarenin onayına sunulacaktır. Tarafımızdan onaylanmadan 

imalat başlamayacaktır. 

8.3.2. Testleri yapacak olan NDT kuruluş İdare Onay’ına sunulacaktır 

8.3.3. İmalatlar için bir kalite dosyası oluşturulacaktır. Bu dosya içerisinde onaylanmış ITP 

(Inspection plan)’a uygun olarak  malzeme sertifikaları, WPQR , WPS ,WPQ, Sarf malzeme 

sertifikaları, Kaynak haritası, NDT kontrol raporları, Hidrostatik test raporları, ölçü aletleri 

kalibrasyon belgeleri mevcut olacaktır. İş bitiminde komple teknik dosya İdareye (3 Takım 

olarak + 1 adet dijital ortamda) sunulacaktır. 

8.3.4. Saha montajında yapılacak olan alın kaynakları içinde gerekli NDT kontrolleri yapılacaktır 

ve raporlanacaktır. 

8.3.5.Yüklenici firma ITP ile beraber uygulama ve NDT (hidrostatik test, ısıl işlem, boru 

bükümü ve testleri, kaynaklı imalat ve kaynak tamiri vs) prosedürlerini imalattan önce Onay’a 

sunacaktır.  

 

8.4. Performans Garantisi: Bu madde boş bırakılmıştır 

MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ 

Yüklenici tarafından teslim edilerek montaj, test ve performansı yapılan Atık Isı Kazanı yan ve 

üst duvarlarının kabulü yapılacaktır. 

MADDE 10. GARANTİ 

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Teslim edilen malzemeler kabul tarihinden 

itibaren 2 yıl garantili olacaktır.  
 

 

MADDE 11. CEZALAR 
11.1. Söz konusu malzemeler sözleşmeye uygun olarak süresinde (Madde 5.2. [165 gün]) teslim 

edilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için %0,1 (binde 1) oranında, demontaj ve 

montajın süresi içerisinde tamamlanamaması halinde (Madde 8’de belirtilen bekleme süreleri 

hariç [45 gün]) gecikilen her takvim günü için sözleşme bedeli üzerinde %0,1  (binde bir) 

oranında gecikme cezası uygulanacaktır. 

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR  

12.1. Benzer İş: İsteklilerin İş bitirme belgesi veya kapasite raporundan birini sunması yeterlidir. 

İstekliler iş bitirme belgesi sunması halinde; teklif ettikleri bedelin en az %40’ı oranında 

iş bitirme belgesi sunacaklardır. En az 40 bar basınçta; Kazan imalatı, borulu tip buhar eşanjörü 

imalatı, ekonomizer imalatı, kızdırıcı imalatı, eveparatör imalatı veya satışı benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 
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12.1.2. İstekliler Kapasite raporu sunması durumunda; imalatçıya ait kapasite raporunu 

sunacaklardır. Kapasite raporu, işin süresi içerisinde (210 gün) benzer iş tanımında belirtilen 

ekipmanlardan en az 1 adet üretebildiğini gösterecektir. 

 

12.2. Gözetim: Yapılan imalatlar akredite bir kuruluş gözetiminde yapılacaktır. Ayrıca Madde 5 

ve 6 da belirtilen esaslar çerçevesinde gözetim firmasınca rapor düzenlenecektir. 

12.3. Üretim Kontrolü: Dizayn safhasından sonra, imalat veya montaj sürecinde, İdarenin 

belirleyeceği teknik personeller Yüklenicinin tesislerinde üretimi kontrol edebilecektir. Üretimin 

kontrol sürecindeki tüm masraflar (konaklama, yemek vb.) İdare tarafından karşılanacaktır. 

12.4. Gizlilik: YÜKLENİCİ, tesis ile ilgili bilgiler ve dokümanlar konusunda Gizlilik ilkesine 

uyacaktır.  

12.5. İş Sağlığı ve Güvenliği: İş Sağlığı ve İş Güvenliği hususunda yürürlükte bulunan kanunlar 

ve yönetmelikler (İş Güvenliği Yönetmeliği, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, Titreşim 

Yönetmeliği, Gürültü Yönetmeliği vs.) kapsamında tesis için gerekli olan her türlü iş ve işlemler 

yapılacaktır.  

12.6. Tutanaklar: Her türlü tutanak tarih ve sıra numarası verilerek İdare/İşletme tarafından 

onaylanacaktır. 

12.7. Hasar Bedelleri: Montaj esnasında mevcut tesis ve ekipmanlara verilebilecek hasarlar 

yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir. Giderilmemesi durumunda İdarece giderilerek 

bedelinin % 100 oranında fazlası ile Yükleniciden tahsil edilecektir. Demontaj ve Montaj 

süresince All risk sigorta (sözleşme bedeli kadar) yapılacaktır. 

12.8. Çalışan Nitelikleri: Demontaj ve Montaj sırasında işin başında kaynaklı imalat konusunda 

tecrübeli, şef pozisyonunda sürekli sorumlu bir Makine Mühendisi bulunduracaktır.  

12.9. Numune Verme: Söz konusu iş için numune verilmeyecektir. Ancak isteklilerin işyerini 

görüp tekliflerini buna göre vermeleri esastır. 

12.10. Analiz ve Ağırlık Tespitleri: Temin edilen malzemelerin kimyasal analizleri (PMI test 

yöntemi veya benzer yöntemle ASME inspektörünün istediği şekilde yüklenici tarafından) 

yapılacaktır. Malzeme sertifikaları kalite dosyasına konacaktır. Ayrıca temin edilen 

malzemelerden İdare yetkili personelinin nezaretinde şahit numuneler alınabilecektir. 

 

MADDE 13. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 

İş bu madde dahil teknik şartname 13 (on üç)  maddeden ibarettir. 
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 RESİM  NO  TANIM 

 I76163-01 300 General arrangement plan pdf formatında 

Ek.1 I76163-01 341 
waste heat boiler boiler casing - 
left side wall 

 pdf formatında, imalat 
resmi 

Ek.2 
I76163-01 342 

waste heat boiler boiler casing - 
right side wall 

pdf formatında, imalat resmi 

Ek.3 
I76163-01 343 

waste heat boiler boiler casing - 
side wall details 1 

pdf formatında, imalat resmi 

Ek.4 
I76163-01 344 

waste heat boiler boiler casing - 
side wall details 2 

pdf formatında, imalat resmi 

Ek.5 
I76163-01 345 

waste heat boiler boiler casing - 
side wall details 3 

pdf formatında, imalat resmi 

Ek.6 
I76163-01 346 

waste heat boiler boiler casing - 
side wall details 4 

pdf formatında, imalat resmi 

Ek.7   Yan duvarlar malzeme listesi 17 sayfa 

Ek.8 I76163-01 347 Boiler Casing Cover boiler casing front wall 

Ek.9   Casing Cover Malzeme listesi 4 Sayfa 

Ek.10 I76163-01 348 Boiler Casing Front Wall boiler casing front wall 

Ek.11   Casing Front Wall Malzeme listesi 4 Sayfa  
 

 

 

 

 

 

Teknik Şartnameyi Hazırlayanlar: 

 

 

 

Yüksel YALÇIN 

Sülfürik Asit Mekanik Bakım 

Onarım Sorumlusu 

M. Emin ÜNÜVAR 

Sülfürik Asit Mekanik Bakım 

Onarım Sorumlusu 

Melike DÖNMEZ 

Birim Sorumlusu 

 

 






































































