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1. GENEL

Bu teknik şartname, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğünde kurulacak II. Etidot-67 Üretim Tesisi’ne yönelik yaptırılacak işlere ait 
teknik özellikleri tarif etmekte olup mühendislik, tasarım, malzeme, imalat, inşaat, demontaj, 
montaj, devreye alma, performans testleri ve eğitim konuları ile birlikte, Şartname kapsamında 
tanımlanan tüm hususların eksiksiz yerine getirilmesi kaydı ile tesisin performans kriterlerinin 
sağlanarak geçici kabul onayı yapıldıktan sonra çalışır vaziyette İdare’ye teslimini 
kapsamaktadır. 
Bu şartnamede, teklif verecek firmalar “İstekli”, ihaleyi kazanan ve sözleşme imzalanan firma 
“Yüklenici”, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü “İşletme”, Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise “İdare” olarak anılacaktır. 

2. II. ETİDOT-67 ÜRETİM TESİSİNİN KAPASİTESİ 

II. Etidot-67 Üretim Tesisi; mevcut I. Etidot-67 üretim tesisine de çözelti hazırlama
kabiliyetine sahip olacak ve, tesis 330 gün/yıl ve 24 saat/gün (3 vardiya) esasıyla çalışacaktır. 
Çözelti hazırlama bölümü 20.000 ton/yıl Etidot-67 ürünü üretimine yetecek çözelti kapasitesi 
(2 vardiya çözelti hazırlama)  ile çalışacak olup bunun yaklaşık 10.000 ton/yıl Etidot-67 ürünü 
üretimine yetecek çözeltisi mevcut I. Etidot-67 Üretim Binasına pompalar yardımı ile 
aktarılacaktır. 
Geri kalan 10.000 ton/yıl Etidot-67 üretimi için gerekli olan çözelti yeni yapılacak tesis 
içerisinde kurutulup ürün haline getirilerek paketlenecektir. Dolayısı ile kurutma ve paketleme 
bölümü 10.000 ton/yıl kapasiteli olacaktır. Teknik şartnamenin takip eden bölümlerinde Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mevcut tesislerinde kullanılan yönteme göre teknik 
detaylar verilmiştir.   

3. İŞLETME VERİLERİ, TASARIM PARAMETRELERİ

3.1. Proses Tarifi 

II. Etidot-67 Üretim Tesisi Hammadde Besleme, Çözelti Hazırlama, Kurutma ve Paketleme
olarak kendi içerisinde 4 ayrı bölüme sahip olacaktır.  
Hammadde beslemesi için dışarıdan silobus ile ve içeriden big bag ile olmak üzere 2 yöntem ile 
de mümkün olacak şekilde bir tasarım yapılmıştır. Besleme bunkerlerine alınan hammaddeler 
buradan şutlar ve hücre tekerleri vasıtası ile tartım sisteminden geçirilerek helezonlara, akabinde 
hammaddeler helezonlardan çözelti tanklarına aktarılır. 
Çözelti hazırlama işlemi, söz konusu çözelti tanklarında 85-90 °C’de gerçekleşir. Çözelti 
hazırlama için gerekli yumuşak su, sıcak su tankından sağlanır. Sıcak su ve hammaddeler 
beslenerek elde edilen çözelti, karıştırıcılar ile homojen bir hale ve yeterli sıcaklık dağılımına 
gelinceye kadar karıştırılır. Hazır olan çözelti polish filtre üzerinden süzülerek süzülmüş çözelti 
tankına aktarılır. Çözelti hazırlama işlemi 2 vardiyada gerçekleştirilecektir. 
Süzülmüş çözelti tankındaki ürün buradan Spray Dryer’a basılarak kurutmaya alınır (Bu noktada 
Yüklenici süzülmüş çözelti tankı ile Spray Dryer arasında ilave bir ara tank düşünebilir. 
Buradaki çözüm Spray Dryer üretici firması uzmanlığı ve danışmanlığında Yükleniciye 
bırakılmıştır.). 
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Spray Dryer’da kurutulan ürün 600 kg’lık big bag torbalama ve 10-20 kg’lık FFS torbalama 
makineleri yardımı ile paketlenecektir. Torbalama işlemi 3 vardiyada gerçekleştirilecektir. 

 

3.2. Hammadde Özellikleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ürün Adı Granül Boraks 
Pentahidrat 

Toz  
Boraks Pentahidrat 

Kimyasal Formülü Na2B4O7.5H2O Na2B4O7.5H2O 
Saflık % 99.90 % 99.90 
B2O3 % 47.76 % 47.80-49.00 
Yığın Yoğunluğu (g/cm3) 0.950-1.00 - 
Nem (%) 0.01 - 0.1 0.01 - 0.1 
Elek Analizi (Tipik 
Analiz) 

+1.18 mm:  Maks %6 
-0.075 mm: Maks %4 

+1.18 mm:  Maks %2 
-0.075 mm: Maks %50 

Ürün Adı Granül Boraks 
Dekahidrat 

Toz Boraks Dekahidrat 

Kimyasal Formülü Na2B4O7.10H2O Na2B4O7.10H2O 
Saflık % 99.90 % 99.90 
B2O3 % 36.47 % 36.47 
Yığın Yoğunluğu (g/cm3) 0.800-0.900 0.750-0.850 
Nem (%) 0.01 - 0.05 0.01 - 0.05 
Elek Analizi (Tipik 
Analiz) 

+1.18 mm:  Maks %4 
-0.063 mm: Maks %4 

+1.18 mm:  Maks %0 
-0.063 mm: Maks %30 

Dikkat Edilecek Hususlar Ürünler higroskopik yapıda olup, nem alma özellğine 
sahiptir. Ürün bekletildiğinde topaklaşır, kekleşme 
oluşur. 

Ürün Adı Granül Borik Asit Toz Borik Asit 

Kimyasal Formülü H3BO3 H3BO3 
Saflık % 99.90 % 99.90 
B2O3 % 56.25 % 56.25 
Yığın Yoğunluğu (g/cm3) 0.850-0.950 0.700-0.800 
Nem (%) 0.01 - 0.05 0.01 - 0.05 
Elek Analizi (Tipik Analiz) +1.00 mm:  Maks %4 

-0.063 mm: Maks %4 
+1.00 mm:  Maks %0 
-0.125 mm: Maks %45 
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3.3. Spray Dryer’a Beslenecek Ürün Özellikleri 

- Besleme Debisi : Yüklenici tarafından belirlenecektir. 
- Besleme Sıcaklığı: 85 ± 5°C 
- Konsantrasyon  : % 45 – 50 DOT (Ağırlıkça) (Çözelti içerisinde çözünmüş halde 
bulunan DOT miktarını ifade etmektedir.) 
- Yoğunluk  : ort. 1,3 kg/dm3 (80 °C’de) 
- Viskozite  : ort. 4 Cp (80 °C’de) 
- pH  : ort. 6 (80 °C’de) 
- Diğer Özellikleri : Ağırlıkça % 45-50 DOT içeren Disodyum Oktaborat Tetrahidrat 
çözeltisinin 70 °C’nin altında kristallenme özelliği vardır. Çözeltinin viskozitesi yüksek 
olup, temas ettiği yüzeylere yapışma özelliği bulunmaktadır. 

 

3.4. Üretilecek Ürün Özellikleri 
 

Ürün Adı Disodyum Oktaborat Tetrahidrat 

Etidot-67 - Toz Ürün 

Kimyasal Formülü Na2B8O13.4H2O 

Sodyum Oksit (Na2O) % 14,92 min. 

Boroksit (B2O3) % 67 min. 

Dökme Yoğunluğu (g/cm3) Min. 0.5 

Nem (H2O) max. % 0,5 

Elek Analizi (Tipik Analiz) -90 mikron: minimum %50 

Ürün Sıcaklığı (Ürün Silosu Girişi) 40 0C 

 

3.5. Tesiste Bulunan Yardımcı Hizmetler 
 

Yüklenici, istediği takdirde tesisteki altyapı imkânlarını ve tesiste bulunan yardımcı hizmetleri 
yerinde görebilecektir.   

• Doğal Gaz          :  Üst ısıl değeri    : 9.155 kcal/Sm3 
                                           Alt ısıl değeri    : 8.250 kcal/Sm3  
• Buhar (kızgın) :  Ort. Sıcaklık         : 200-240 oC  
                                   Ort. Basınç           : 7,5-8 bar  (± 0.5 bar) 

• Elektrik Enerjisi : 220/380 V, 50 Hz, 3 Faz 
 

İdarenin belirttiği noktadan kurulacak tesis sahasına kadar yardımcı hizmetlerin (buhar, 
doğalgaz, elektrik, demineralize su, yumuşak su, ham su vb.) getirilmesi ve gerekli izinlerin 
alınması yükleniciye aittir. Tesisin yapımı sırasında kullanılacak giderler (su, elektrik, doğal gaz, 
hava, buhar vb.) yüklenici tarafından karşılanacak olup, doğal gaz BOTAŞ, elektrik TEDAŞ (tek 
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terimli sanayi), su Bandırma Belediyesi birim satış fiyatlarından, buhar ve hava ise İşletmenin 
cari birim üretim maliyetlerinden hesaplanacaktır.  

 
Ön testler, işletmeye alma, performans testleri ve bu testler öncesinde yapacağı deneme 
çalışmaları sırasında kullanacağı yakıt, elektrik enerjisi, buhar, su ve hava bedeli İdareye aittir. 
Bu süreçlerde üretilen Etidot-67 İdarenin malı olacaktır. 

 
Yakıt, elektrik enerjisi, hava ve suyun veriliş yerinden şantiye sahasına kadar getirilmesi için 
gerekli olan malzemenin (sayaçlar dahil) temini ile montajı Yükleniciye aittir. 

3.6. Saha ve İklim Bilgileri 
 
II. Etidot-67 Üretim Tesisi, Ek-2’de gösterilen alana yerleştirilecektir. İsteklinin teklif vermeden 
önce, II. Etidot-67 Üretim Tesisinin yapılacağı alanı, mevcut I. Etidot-67 Üretim Tesisini, ortamı 
ve gerekli olacak diğer hususları yerinde incelemesi önerilir. Eğer açıklığa kavuşturulması 
istenen hususlar varsa bunlar, ilgili teknik elemanlarla karşılıklı görüşülerek netleştirilecektir.  
Tesisin kurulacağı yere ait meteorolojik değerler aşağıda verilmiş olup gerekli olabilecek ilave 
bilgiler yüklenici tarafından temin edilecektir. 
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Yüklenici, ilgili diğer meteorolojik koşulları Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden 
temin edebilir. 
 
II. Etidot-67 Üretim Tesisi yapılacağı bölge, 1. derece deprem bölgesidir. 

 

4. BATERİ LİMİT 
 
Bateri Limit; borik asit ve boraks penta/dekahidrat hammadde bunkerlerinden başlayarak madde 
3’te verilen ürün özelliklerine sahip 1,25 ton/saat kapasiteli Etidot-67 üretecek bir tesisin, ürünün 
satışa hazır hale getirilmesine kadar olan aşamaları da kapsayacak şekilde yan ve yardımcı 
üniteler ile birlikte kurulması için gereken proje tadilatları, makine teçhizat ile elektrik-
otomasyon cihazlarının dizaynı, temin ve/veya imalatı, I. Etidot-67 Üretim Tesisinin otomasyon 
ile ilgili gerekli revizyonlarının yapılarak sistemin yeni sisteme adapte edilmesi, inşaat, demontaj 
ve montaj işlerinin yapılması, tesisin işletmeye alınması, eğitim, performans testi, tesisin geçici 
kabul ve kesin kabul işlemlerinin tamamını kapsamaktadır. 

5. İŞİN KAPSAMI 
 
Yüklenici, kapsamı ana başlıklar halinde aşağıda belirtilen işleri eksiksiz yapmakla yükümlüdür. 
Yapılacak olan imalatlar aşağıdaki kalemler ile sınırlı olmayıp gerekli tüm imalat detayları 
projelerinde gösterilmiştir. 
 

 Yapısal Mühendislik Hizmetleri (İlgili Şartnamesinde Açıklanmıştır) 
 Makine-Ekipman ve Yedek Parça, Enstrüman ve Cihazların İmalatı/Temini 
 II. Etidot-67 Üretim Tesisi İnşaat İşleri  
 II. Etidot-67 Üretim Tesisi Mekanik İşleri  
 II. Etidot-67 Üretim Tesisi Elektrik İşleri  
 II. Etidot-67 Üretim Tesisi Otomasyon İşleri 
 II. Etidot-67 Üretim Tesisi Enstrümantasyon İşleri  
 II. Etidot-67 Üretim Tesisi Çevre Düzenleme İşleri 
 II. Etidot-67 Üretim Tesisi Yapım ve Montajı 
 Test ve İşletmeye Alma 
 İdare Personelinin Eğitilmesi  
 Ön Testler 
 Performans Testleri  
 Geçici kabul 
 Geçici kabulün onayı ile birlikte tesisin çalışır vaziyette teslimi 
 Yurt dışı ve yurt içi nakliyeler 
 Nakliye ve şantiye (Montaj-İnşaat) “All Risk”, “genişletilmiş bakım devresi” 

sigortaları 
 İşveren mali sorumluluk sigortaları 
 Makine–ekipmanların korunması ve muhafazası 
 SGK ile ilgili mevzuat çerçevesindeki sorumluluklar  
 Tüm montaj/demontaj işleri, 
 Tüm boya ve yalıtım işleri, 
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 Hammadde besleme sistemleri, hammaddenin boşaltılması ve depolanması ile bunlara 

ait donanımlar 
 Projelerinde gösterilen tüm çözelti tankları (T5-A, T5-B), süzülmüş çözelti tankı (T6), 

kondens tankı (T8) ve sıcak su tankı (T7) ve ara sıcak su tankının (T9) imalatları ve 
montajları, 

 2 adet besleme bunkeri (B4 ve B5) 
 1 adet ürün bunkeri (B6) 
 2 adet besleme konisi (HP-1 ve HP-2) imalatları ve montajları 
 1 adet 3 ton taşıma kapasiteli gezer köprü vinç 
 2 adet bunker üzeri jet-pulse filtre (BG-1 ve BG-2) 
 2 adet coriolis tip tartım sistemi (CTS-1, CTS-2) 
 4 adet helezon konveyör (HK-1, HK-2, HK-3, HK-4) 
 1 adet mevcut cila filtresi (PF-2) demontajı ve montajı  
 4 adet santrifüj tip çözelti pompası (P1-A, P1-B, P1-C, P1-D) 
 4 adet monoblock tip süzülmüş çözelti pompası (P2-A, P2-B, P2-C, P2-D) 
 2 adet santrifüj tip sıcak su pompası (P3-A, P3-B) 
 2 adet santrifüj tip kondens tankı pompası (P4-A, P4-B) 
 2 adet inline tip kondens tankı pompası (P5-A, P5-B) 
 1 adet dalgıç pompa (P6) 
 2 adet çözelti tankı karıştırıcısı (Mix5-A, Mix5-B) 
 1 adet süzülmüş çözelti tankı karışıtırıcısı (Mix-T6) 
 1 adet sıcak su tankı karıştırıcısı (Mix-T7) 
 1 adet big bag (600 kg) torbalama ünitesi 
 1 adet FFS (10-20 kg) torbalama ünitesi 
 Projesinde gösterilen adette ve muhtelif çapta pnömatik sürgülü ve pantolon klapeler 
 Projesinde gösterilen adette muhtelif otomasyon ekipmanları ve enstrümanlar, emniyet 

switchleri, seviye ölçerler, basınçölçerler, sıcaklık ölçerler, akışmetreler 
 3 adet muhtelif çapta bin aktivatör (BA-1, BA-2, BA-3) 
 5 adet muhtelif çapta ve kapasitede hücre tekeri (HT-1, HT-2, HT-3, HT-4, HT-5) 
 1 adet buhar basınç ve sıcaklık düşürücü kombine desuperheater 
 8 adet loadcell 
 Projelerinde gösterilen buhar hatları, kondens hatları, sıcak su hatları, çözelti proses 

hatları, pnömatik hat, basınçlı hava hattı, şlam hattı imalat ve montajları. Boru hatları 
üzerindeki tüm enstrümanların temini ve montajı 

 1 adet şartnamesinde belirtilen özelliklerde Spray Dryer Ünitesi 
 Toz tutma sistemi (hammadde ve ürün filtre sistemlerine bağlantı) 
 Doğalgazın İşletmedeki mevcut yerinden tesis içine taşınması ve basınç düşürücü 

ilavesi, ilgili kuruluşlardan doğal gazın kullanımıyla ilgili gereken izinlerin İdare adına 
alınması, 

 Gerekmesi halinde, spray dryer çıkışı ürünün uygun sıcaklığa getirilmesi amaçlı 
soğutma sisteminin yapılması, tesise yetecek kapasitede projesinde gösterildiği gibi, 
basınçlı hava temini, buhar temini, yumuşak su temini ve kullanım suyu temini 

 Ek-1’de verilen akım şemasında yer alan diğer tüm ekipmanlar 
 Proses kontrol sistemi, sistem odası ve tefrişatı 
 Tesisin tam otomasyonlu olarak çalışmasının sağlanması. 
 Kontrol gerilimi üretim sistemi 
 İç ve dış aydınlatma sistemi 
 380, 220 ve 24 VAC priz sistemi 
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 Yıldırımdan korunma paratoner sistemi 
 Yangın, telefon vs. zayıf akım tesis sistemi vs.  
 Yangın ve gaz alarm sistemleri 
 IP kamera izleme  
 Tesis elektrik besleme sistemlerinin bağlantısının yapılması, kontrolü ve izlenmesi 
 Projelerinde gösterilen yaşam alanları (çay ocağı, wc-duş, soyunma-giyinme vs.) ve 

tefrişatları  
 Atık su kanallarına tesis içi ekipmanlarından çıkacak atıkla ilgili bağlantının yapılması 
 Tesise ait temiz ve pis su tesisatları yapılacaktır.  
 Yangın tesisatı: Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve kamu 

binalarının yangından korunması hakkındaki yönetmeliklere uygun yapı teşkil 
edilecektir.  

 Havalandırma ve klima tesisatı: İklimlendirme ve soğutma işi projelerinde 
gösterilmiştir. 

 Tesisteki tüm üniteler, sistemin çalışması için gerekli elektrik motorları ve panellerini, 
gerekli tüm enstrüman ve kontrol ekipmanlarını, lokal kontrol panellerini, klapeleri, 
tüm borulama sistemini ve burada anılamayan gerekli tüm ekipmanları içerecektir. 

 Temin kapsamındaki makine, ekipman, elektrik ve enstrüman cihazlarının tüm teknik 
özellikleri (malzeme boyut bilgisi, marka ve menşe, kapasite, güç vs.) verilecektir. 

5.1. Genel Şartlar 
 

 Tesiste kullanılacak Spray Dryer atomizer tip olacaktır.  
 Seçilecek malzeme ve ekipmanlar ağır hizmet koşulları altında uzun süre bakım ve 

temizlik için durdurulmadan çalıştırılabilecek özelliklerde olacaktır. Tesis tam 
kapasitede günde 24 saat, kesintisiz işletme koşulları altında çalıştırılabilecektir.  

 Tesisin çalıştırılabilmesi ve bakımı için iş güvenliği kurallarına uygun olarak gerekli 
tüm merdiven, platform ve korkuluklarının yapılması da işin kapsamına dahildir. 
Tesisin yerleşimi, işletimi ve bakımı için gereken ergonomi sağlanacaktır. 

 Bütün işler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatları ve yürürlükte bulunan emniyet 
yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici bu konuda birinci derecede 
sorumludur. Tüm ünitelerin ana ekipmanlar ve yardımcı birimlerinin kuruluşunda, 
işletme personeli ve tesisin emniyet ve güvenlik altında işletilmesi için gereken tüm 
tedbirler ve gereksinimler sağlanacaktır. Tüm üniteler, bakım kolaylığını, işçi sağlığı 
ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak tasarlanacak 
ve uygulanacaktır. 

 İş Güvenliği ile ilgili yeni yapılan ünitelerin ilgili yerlerine İş Güvenliği ikaz levhaları 
asılacaktır. Tüm bilgi-ikaz levhaları teklif kapsamı içinde Yüklenici 
sorumluluğundadır. 

 Yüklenici kapsamında olan olası detay tasarım ve mimarlık-mühendislik 
çalışmalarında yukarıda sayılan temel gereksinimlerin göz önüne alınmaması gibi 
nedenlerle oluşacak her türlü eksik ve hataların düzeltilmesinden sorumlu olacaktır. 

 İhale kapsamında temin edilen tüm üniteler anahtar teslimi olarak kurulacak ve bu 
kapsama sistemlerin montaj sonrası soğuk test, devreye alma, ilk işletme performans 
testleri ve geçici kabul onayına kadar işletme Yüklenici kapsamında ve 
sorumluluğunda yapılacaktır. İdare’nin personeli bu aşamalarda refakatçi olarak işi 
öğrenmek ve işin eğitimini almak üzere bulunacaktır. 
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 Ayrıca Yüklenici’nin kuracağı tesisle ilgili, işletme personeline işletme ve bakım 

eğitimi vermesi işin kapsamındadır. Bu şartnamede belirtilen veya şartname ve 
eklerinde belirtilmeyip tesisin istenen performansta çalışması ve teknik ihtiyaçtan 
yapılması gereken imalatlar genel teknik şartnamelere göre Yüklenici tarafından 
yapılmak zorundadır. 

 Bütün malzeme ve ekipmanlar yeni, iyi kalitede ve belirtilen çalışma koşullarına ve 
ekteki şartnamelere uygun olarak imal/temin edileceklerdir. 

 Malzemeler yıl içi değişebilecek sıcaklık farklılıklarından ve mevcut işletme 
şartlarından etkilenmeyecek yapıda aşınmaya, korozyona ve ağır işletme şartlarına 
uygun olacak şekilde Ağır Hizmet Tipi seçilecektir.  

 Temin edilen bütün makine ekipmanları, Gürültü Kirliliği Yönetmeliğine göre kabul 
edilebilir gürültü seviyelerinde çalışacak şekilde standartlara uygun olarak 
belirlenecektir. Ekipmanların tasarımında kolay bakım ve güvenli işletme şartları göz 
önüne alınacaktır. Özel ve Genel Teknik Şartnamelerde belirtilen hususlar asgari olup,  
teklifler güncel teknolojik gelişmelere uygun olarak verilecektir. 

Bunların yanı sıra; 
 

 İş kanunu ve iş güvenliği ile ilgili kanunlar, yönetmelikler ve tüzüklerce (İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri, İş 
Güvenliği Yönetmelikleri, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, Titreşim Yönetmeliği, 
Gürültü Yönetmeliği vb. gibi) yapılmaları zaruri olan menhol, güvenlik geçişi, çalışma 
platformu, korkuluk vb. işler, 

 İşletmecilik açısından ulaşılması gereken; vana, kontrol noktası vb. için ilave gemici 
merdiveni, platform, menhol, tesisat boşluğu, tesisat geçişi vb. işler projesinde olsun 
olmasın; 

 Drenaj final noktaları, su kalorifer, pis su tesisatı, elektrik tesisatı bağlantı 
noktalarından başlangıç-bitiş noktaları arasındaki (kırma sökme, bilahare eski haline 
getirilmeleri ile ilgili tamir işleri de dahil) işler, 

Yüklenici tarafından teklif bedeli dahilinde yapılacaktır. 
 

 Yapıların ve altyapı işlerinin projelerinde veya daha sonra yapılacak detay 
çalışmalarında ortaya çıkan yapım işleri, mevcut binalar veya kazı sırasında 
çıkabilecek eski temeller veya alt yapılar (Boru, kanal, ısıtma kanalı, kablo vb.) gibi 
işlerin kırma-sökme işleri, faal olanlara zarar verilmesi durumunda çalışır hale 
getirilmeleri, iptal edilenlerin sökülüp İdare’ce gösterilen yere teslim edilmeleri 
işlemleri teklifin kapsamındadır. Yüklenici bu işlemler için ilave bedel talep 
etmeyecektir. İşletmenin faal durumda olan Elektrik ve Otomasyon kabloları ile 
sistemlerinin zarar görmemesi için azami özen gösterilecektir. Zarar verilmesi halinde 
tamir veya onarım kabul edilmeyecek olup yenisi Yüklenici tarafından bedelsiz olarak 
yapılacaktır. 

 Kazı çalışmalarına başlamadan önce İdare’nin görüşü alınacaktır. Gerek kazı sırasında 
gerekse konu ile ilgili diğer imalatların yapımı sırasında gerekli her türlü tedbir 
alınarak İşletmenin çalışır vaziyetteki diğer tesisatlarının zarar görmemesine özen 
gösterilecektir.  

  İşin tekniğine uygun olarak ifası için Yüklenici uhdesinde söz konusu olan projeler ve 
inşaat hesapları, Ek-3 ve alt şartnamelerindeki mimarlık ve mühendislik hizmetleri 
şartnamelerine göre, mimarlık hizmetleri mimar tarafından, mühendislik hizmetleri ise 
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yetkileri doğrultusunda ilgili meslek dalına ait mühendislerce komple eksiksiz olarak 
Yüklenici tarafından lisanslı programlarla hazırlanacak, proje üzerinde firma adına 
yapan ve kontrol eden mühendislerin adı-soyadı, imzası ve kayıtlı oldukları meslek 
odası sicil numarası yer alacaktır.  

5.2. Standart ve Yönetmelikler 
 
İhale kapsamına yönelik olarak kabul gören standartlar aşağıda verilmiş olup, uyulması gereken 
standartlar bunlarla sınırlı olmayacaktır. 

 
 Bu ihale kapsamında Yüklenici tarafından temin edilecek tüm ekipmanlar ve 

malzemeler, TSE ve diğer uluslararası kabul edilebilir standartlara uygun olacaktır. 
Yüklenici firmalar ISO 9001 – 2000 vb. gibi kalite yönetim sistemi belgesine sahip 
olacaktır.  

 İmalat ve kalite standartları ile güvenlik ve koruma standartları TSE (Türk 
Standartları Enstitüsü), ASME kuralları, ISA normları, BOTAŞ Standartları, 
Yürürlükteki Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, EU Yönetmelikleri, ISO, EN, IEC, 
VDE, DIN standartlarına ya da Yüklenicinin kendi ülkesinin uluslararası kabul 
görmüş standartlarına uygun olacak ve bu standart ve kalite dışında temin edilen 
malzeme-ekipman kabul görmeyecektir. 

 Ekipmanların üzerinde AB standartlarına uygunluğunu gösterir CE işareti olacaktır. 
 Yüklenici veya imalat işleri için çalıştıracağı alt yüklenicisi kaynak kalite şartlarını 

gösteren ISO 3834-2 standardı belgesine sahip olacaktır. 
 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 
 Çevre Mevzuatı 

5.3. Tesis ve Ekipman Sınıflandırma/Kodlama Sistemi 

İdarenin mevcut tesislerinde kullanılan kodlama sistemi dikkate alınarak tüm ekipmanların 
üzerine en az 10 cm ebattaki yazı ile numaralar ve ekipman adları yazılacaktır. Ekipman 
markaları ilgili projelerinde gösterilmiştir. Ayrıca, gaz hatları, hava hatları ile diğer hatlar ilgili 
şartnamesinde belirtildiği gibi İdarenin belirleyeceği renk, aralık ve normlara uygun olarak 
boyanarak işaretlenecektir. Tüm ekipman ve tesisatlara dönüş yönü ve akış yönü ok işaretleri ile 
belirtilecektir. Tesis dışına, binanın 3 farklı yerine tesisin adı ve kurum amblemi büyük 
puntolarla yazılacaktır. 

5.4. Mühendislik 
 
Yüklenici, mühendislik hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri verecektir: 

 II. Etidot-67 Üretim Tesisi temel kazısının mevcut I. Etidot-67 Üretim Tesisi temeline 
zarar vermeden güvenle yapılabileceğine dair Zemin Mekaniği mühendislik raporu 
veya yeterli önlemlerin alınması 

 İnşaat şartnamelerinde belirtilen Spray Dryer Ünitesi ve ilgili ekipmanlarının (Filtre, 
siklon, Chiller, Öğütücü vb.) temini yapıldıktan sonra bunların yük ve ebatlarına göre, 
bu ekipmanların bulunduğu bölgedeki yapısal elemanların statik analizleri ve detay 
projeleri 

 Yüklenici tarafından temin edilen ekipmanların üzerlerinde bulundukları platformlara 
olan bağlantılarının detay projeleri 
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 Yüklenici tarafından temin edilen ekipmanların gerçek boyutlarına göre 

yerleştirilmesi ve bunun için projelerde gerekli revizyonların/tadilatların yapılması 
(ekipman için bırakılan boşluklar, ekipman için öngörülen şaseler ve taşıyıcı kirişler 
vb.) 

 Ekipman teknik özellikleri, genel çizimleri ve listeleri 
 Ekipman katalogları 
 Detay yerleşimler 
 Mevcut enerji sistemlerinden enerji temini için gerekebilecek rapor, proje ve 

keşiflerin hazırlanması, 
 Yüklenici tarafından imal/temin edilecek makine-ekipmanın ayrı ayrı genel görünüş, 

montaj veya imalat projeleri ve kullanılacak malzeme standartları ve ayrıntılı 
özellikleri   

 İşletme ve bakım talimatnameleri (detaylı) 
 Mühendislik bilgi föyleri 
 Geçici kabulü onaylanan tesisin as-built projeleri, kabul onayından itibaren 3 ay 

içerisinde iki kopya çıktı ve CD ile birlikte teslim edilecektir. 
 

6. II. ETİDOT-67 ÜRETİM TESİSİ İMALAT-TEMİN GENEL ŞARTLARI 
 

 Kurulacak tesisin ekonomik ömrü en az 20 yıl olacaktır. 

 Tesiste kullanılacak tüm mekanik, elektrik ve otomasyon ekipmanları Yüklenici 
tarafından temin edilmeden önce İdare’nin onayına sunulacaktır. İdare’nin onayı 
Yüklenici’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 İdare’nin sahasına Yüklenici’nin getirdiği malzemelerin muhafazasından Yüklenici 
sorumlu olacaktır. 

 Toz ürünlerin taşınması ve nakliyesi sırasında tozuma olmaması için her türlü önlem 
alınacak, bu ekipmanlar kapalı ve izolasyonlu olacaktır. 

 Makine-ekipman, elektrik-otomasyon cihazları gibi proses için önemli ekipmanlar 
uluslararası tecrübeye sahip, ürün portföylerinde standart üretimleri ve referansları 
olan firmalardan temin edilecek olup tecrübesiz firmalardan temin, imal ettirme ve 
kendi imal etme (kendi uzmanlık alanı içinde değilse) yoluna gidilmeyecektir. Uzman 
ekipman üreticisinden know-how’ı ve/veya projeleri temin edilmek kaydıyla 
ekipmanlar yurtiçinde İdare’nin onaylayacağı firmalara imal ettirilebilir.  

 Bütün motorlara frekans konvertörü konulacaktır. 

 Her bir ekipman için kimlik kartı çıkartılacak ve ekipmanın diğer bilgileri (garanti 
belgesi, kullanım kılavuzu, manuelleri vb.) ile birlikte bir dosya halinde Türkçe ve 3 
nüsha olarak İdare’ye geçici kabul onayından önce verilecektir. 

 Her ekipmanın yanında asılı vaziyette ve bir metal levhaya yazılı olarak ekipmanın 
devreye alınması, çalıştırılması ve işletilmesi bilgilerinin yer aldığı “İşletme Talimatı” 
konulacaktır. Talimatlar nem ve suya karşı korumalı olacaktır. 

 İzolasyon işleri Ek-4’te verilen izolasyon işleri şartnamesine uygun olarak projelerinde 
tariflendiği kalınlıkta ve malzemede yapılacaktır.  
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7. II. ETİDOT-67 ÜRETİM TESİSİ İNŞAAT İŞLERİ 
 
Tesisin inşaatı, mimari ve inşaat projelerine göre yapılacaktır. Mekanik tesisat, elektrik tesisat ve 
proses ile ilgili tüm işler ilgili projelerinde detayları ile beraber gösterilmiş olup, imalatlarda bu 
proje ve detaylara uyulacaktır. 
Yalnızca “Yapısal Tasarım Mühendislik ve İmalat Resimlerinin Hazırlanması 
Şartnamesi”nde tariflendiği gibi Yüklenici uhdesinde olan projelendirme hizmetleri yine aynı 
şartnamede belirtilen standartlara göre Yüklenici tarafından yapılacaktır. 
Her türlü inşaat ve alt yapı işleri, telefon, aydınlatma, havalandırma, ısıtma tesisatları, mühendis 
odası, kontrol odası, wc, duş, sıhhi tesisat vs. tüm inşaat işlerinin eksiksiz olarak yapılması 
Yüklenicinin sorumluluğundadır.  
Gerekli tüm çelik konstrüksiyon, çatı, duvar kaplama ve bina içi tüm aydınlatma işleri Yüklenici 
tarafından yapılacaktır. 

 Binalar, ekipmanlar ve tüm donanımları ile ilgili inşaat işleri, bu işlerin yapılmasında gerek 
duyulabilecek platformlar, merdivenler, korkuluklar, saha betonları, istinat duvarları, her türlü 
kanallar, boru köprüleri, tretuvarlar, yol bağlantıları, çevre düzenleme, atıkların mevcut atık 
kanallarına bağlanması (tesis sıvı atıkları ve pis su vb. gibi atıklar), gerekli montaj-demontaj 
işleri, tadilatlar, tesis içi borulamalar için gerekli inşaat işleri, altyapı ve işin yapımında gerekli 
olabilecek diğer inşaat işleri ile inşaatla ilgili gerekli tüm tesisat işleri, izolasyonlar, teklif 
kapsamında ekte verilen Proje Uygulama Alanı Genel Vaziyet Planı sınırları içerisinde kalacak 
şekilde tekniğine uygun olarak yapılacaktır.  

 Mevcut tesislere tüm altyapı bağlantıları, gerekli montaj-demontaj işleri, projeler ve 
imalatlar Yükleniciye aittir.  

 

8. II. ETİDOT-67 ÜRETİM TESİSİ MEKANİK, ELEKTRİK, OTOMASYON MONTAJ 
İŞLERİ 

Mekanik ve elektrik-otomasyon montaj işleri ekli ilgili şartnamelere göre yapılacaktır. 

Tesisin montajı Yüklenici tarafından belirlenen ve İdare tarafından onaylanan programa göre 
Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Termin kapsamındaki makine-ekipman ve donanım-yazılımların montajlarının, parça yokluğu, 
proje eksikliği, proje yetersizliği, montaj süresinin Yüklenici tarafından eksik olarak 
belirlenmesinden veya İdare’ye yetersiz bilgi aktarımından dolayı, hatalı yapılması durumunda 
tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. 

Tesisin imalat ve montaj işlerinin bitimi ile birlikte tüm tesis ekipmanları montaj artıkları, 
kaynak cürufları ve istenmeyen diğer malzemelerden temizlenerek arındırılmalıdır. Tesisin 
ekipmanlarının manuel konumda tek tek kontrolleri yapılarak eksiklikleri giderildikten sonra 
tesisin otomatik konumda çalıştığı kontrol edilerek test ve işletmeye alınmaya hazır olduğu 
belirlenecek, daha sonra tesisin test ve işletmeye alınması için Yüklenici tarafından yazılı olarak 
İdare’ye bildirim yapılacaktır. 

İşletmeye alma sırasında herhangi bir ekipmanın parça yokluğundan tesisin devreye alınamaması 
ve devrede iken geçici kabul onayına kadar eksik olan malzeme, bozulan malzeme olursa, 
bunların temini Yüklenici sorumluluğundadır. 
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9. ÇEVRE 

9.1. Çevre Ölçümleri 

 Yüklenici, proses bacalarına sürekli hava debisi ve içerdiği toz miktarını ölçecek 
cihazlarını koyacak, ölçüm değerlerinin ana kontrol merkezi bilgisayarında görünür 
olması ve bilgilerin en az 1 (bir) yıl saklanması sağlanacaktır. 

 Yüklenici, prosese giren tüm suların (ham su, demi suyu, yumuşak su) ve atık suların 
sürekli debi ölçümü için cihazları koyacak, ölçüm değerlerinin ana kontrol merkezi 
bilgisayarında görünür olması ve bilgilerin en az 1 (bir) yıl süre ile saklanması 
sağlanacaktır. 

 Kurulacak tesiste, atmosfere atılacak baca gazı, çevre mevzuatında istenilen 
standartları sağlayacaktır. Baca gazı ve emisyon ölçümleri Tübitak, Makine 
Mühendisleri Odası ve diğer akredite edilmiş kuruluşlardan birine Yüklenici tarafından 
yaptırılacaktır. Çevre mevzuatına uygun baca gazı ve emisyon değerlerinin 
sağlanamaması,  geçici kabule engel durum olarak değerlendirilecek olup performans 
testleri sırasında farklı günlerde yapılacak 3 adet ölçümün herhangi birinde, istenilen 
standart değerlerin sağlanmaması halinde Yüklenici geçici kabul başvurusundan önce 
bu değerleri sağlamak üzere tesiste gerekli revizyonları yapacaktır. Çevre mevzuatına 
uygun baca gazı ve emisyon değerlerinin sağlanamaması halinde tesisin geçici 
kabulü yapılmayacaktır. 

9.2. Çevre Uygulamaları 
 Yüklenici, bilinen temel çevrenin korunması uygulamalarının yanında, İdare’nin sahip 

olduğu ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin gerektirdiği çevre hedef ve 
uygulamaları doğrultusunda, kaynakların (enerji (yakıt), su, kâğıt vb.) tasarruflu 
kullanılması, atık ve artıkların sınıflandırılarak toplanması, depolanması ve bertarafı 
şartlarını da yerine getirecektir. 

 Yüklenici, işin yürütümü sırasında ortaya çıkan tüm çevresel olumsuzlukları, İdare’nin 
Çevre Birimi görevlilerinin yönlendirmeleri ile giderecektir. 

 Yüklenici, İdare görevlilerinin çevre ile ilgili uygulama eğitimlerine personelinin 
katılımını sağlayacaktır. 

 Yüklenici, kendisine ait olan değerlendirmek istediği geri dönüşümlü (metal, ahşap, 
naylon, kâğıt vb.) atıkları, ayrıca toplamak isterse, bu durumdan İdare’nin Çevre 
Birimini haberdar edecektir.  

 Şantiyenin bulunduğu bölgede atıkların sınıflandırarak toplanmasını sağlamak üzere 
altı (6) adet 240 lt’lik plastik atık toplama konteynırından meydana gelen “ATIK 
TOPLAMA SAHASI” yapacaktır.  Konteynırların renk, yazı ve diğer özellikleri ile 
birlikte, konacağı yerin seçimi İdare’nin Çevre Birimi görevlileri ile görüşülerek 
yapılacaktır.  

 Şantiye kuran Yüklenici, atık niteliğinde olmayan (artık) hurda malzemelerin şantiye 
sahasında düzenli depolanacağı uygun bir saha ayırarak, işaret ve levhalarla belirgin 
hale getirecek, şantiye çevresinin düzenli ve temiz olmasını sağlayacaktır. 

15 



 

 

TESİS-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
II. Etidot-67 Üretim Tesisi Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi 

 
9.3. Çevre Uygulama Cezaları 

 İdare’nin Çevre Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerine uymayan, yüklenici/yüklenici 
personelinin ortaya çıkardığı çevresel olumsuzluk halinde yazı ile uyarılıp, 
düzeltilmesi için yeterli süre verilmesine rağmen düzeltilmediği veya aynı 
olumsuzluğun tekrarlanması durumunda, İdare ortaya çıkan çevresel olumsuzluğu 
giderir, olumsuzluğun giderilmesinin bedelinin üç katı Yüklenicinin hak edişinden 
tahsil edilir. 

 İşin yapımı, ön testler, işletmeye alma ve performans testlerinde, yüklenici/yüklenici 
personelinin ortaya çıkardığı çevresel problemler nedeniyle İdare’ye ilgili Kurumlar 
tarafından ceza kesilmesi durumunda bu cezalar Yükleniciye rücu edilecektir. 

 Yüklenici tarafından ATIK TOPLAMA SAHASI oluşturulmadığı takdirde, İdare 
tarafından oluşturulacak ve bedelinin üç katı Yüklenicinin hak edişinden tahsil 
edilecektir. 

  

10. PERFORMANS TESTLERİ 

10.1. Performans Test Prosedürü 
 
Performans testlerine; tesisin ön testler (sıcak ve soğuk) ve işletmeye alınması 
çalışmalarının tamamlanmasını müteakip tesisin 24 saat kesintisiz ve sorunsuz çalışma 
koşulları ve asgari performans değerlerinin sağlanması şartı ile başlanacaktır. Ön testler ve 
i şletmeye alma çalışmalarının başlangıç ve bitiş tarihleri, Yüklenici ve Yapı Denetim 
Görevlilerince tutanak altına alınacaktır.  
Ön testler, işletmeye alma çalışmaları ve performans testleri; tüm sorumluluk Yükleniciye ait 
olmak üzere, Yüklenici personeli tarafından İdare personeli kontrolünde yapılacaktır. 

 

a) Yüklenicinin, performans testlerine hazır olduğunu İdareye yazılı olarak 
bildirmesinden sonra, İdarenin oluşturacağı bir komisyon tarafından 7 gün içerisinde 
performans testlerine başlanacaktır. 
 

b) İdare tarafından Yükleniciye performans test tarihi bildirilecek ve bu tarihte 
yüklenicinin ilgili personelinin tesiste hazır bulunması istenecektir. Yüklenici yeteri 
kadar nezaretçi personel bulundurmakla sorumludur. 
 

c) Performans testleri için sahada bulunacak nezaretçilere, ayrıca herhangi bir bedel 
ödenmeyecektir. 
 

d) İşin süresi içerisinde performans testleri tamamlanacaktır. 
 

e) Performans testleri 3 gün (3 x 24 saat) süreli olacaktır. Yüklenicinin talebi 
durumunda İdarenin onayı ile işin süresi içerisinde ilk testle birlikte en fazla 5 defaya 
mahsus olmak üzere performans testleri tekrar edilebilecektir. Ancak en son 
gerçekleştirilen testin değerleri performansa esas alınacaktır.  
 

f) Yükleniciden kaynaklanan bir sebeple her bir test çalışması toplam 8 saatten fazla 
kesintiye uğrarsa, performans testi tekrarlanacaktır. Her bir testte toplam kesinti süresi 8 
saatten az ise söz konusu kesintiler test periyoduna eklenecektir. İdareden kaynaklanan 
herhangi bir sebeple testlerin kesintiye uğraması halinde duruş süreleri test periyoduna 
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eklenecektir. 
g) Performans testinde; 20.000 ton/yıl Etidot-67 ürünü üretimine yetecek çözelti 
kapasitesi (2 vardiya) baz alınacaktır. Mevcut Etidot-67 tesisinde İdare tarafından 
kaynaklanacak bir sorun olması durumunda performans testleri 10.000 ton/yıl ürün 
üretimine yetecek kadar çözelti kapasitesine göre (II.Etidot-67 tesisine besleme yapılarak) 
yapılmaya devam edilecektir. 
 

h) Performans testleri sonucunda elde edilen değerler, Madde 10.2 ve alt 
maddelerindeki performans kriterlerini sağladığında, performans test tutanağı 
düzenlenerek çevre ölçüm sonuçlarının (madde 9.1) da uygun olması şartıyla geçici kabul 
aşamasına geçilecektir. 
i) Analiz ve testler günlük olarak İdarenin belirleyeceği belli zaman aralıklarında 
alınacak numunelere ve ölçümlere göre belirlenecektir. Tüm kimyasal ve fiziksel 
analizler İdarenin laboratuvarlarında veya İdarenin belirleyeceği laboratuvarlar 
tarafından yapılacaktır. Analiz masrafları İdare tarafından karşılanacaktır. Ancak, analiz 
sonuçlarına Yüklenici firmanın itiraz etmesi durumunda her iki tarafın da kabul edeceği 
uluslararası akredite bir laboratuvara numune ya da numuneler gönderilerek analizleri 
yaptırılacaktır. Hakem laboratuvarla ilgili tüm masraflar Yüklenici tarafından 
karşılanacaktır. Hakem laboratuvar sonucu performans testlerine esas sonuç olarak kabul 
edilecektir.  
j) Ön testler, tesislerin işletmeye alınması, performans testlerinde ve her türlü deneme 
çalışması sırasında üretilen Etidot-67 ürünü İdarenin malı olacaktır. 
Ön testler, tesisin işletmeye alınması, performans testleri ve her türlü deneme çalışması 
sırasında Boraks pentahidrat, borik Asit ile yardımcı hizmetler (doğal gaz, buhar, 
elektrik, hava, su)  İdare tarafından karşılanacaktır. 

10.2. Performans Garantisi 
Yüklenici; teklifinde tesise ait aşağıda belirtilen performans değerlerini garanti edecektir. 
Performans garantisinin temini amacıyla inşaat işleri bedeli hariç kalan sözleşme bedelinin % 
20’si oranında performans teminatı alınacaktır. 

 
10.2.1. Kapasite 
Yüklenici, II. Etidot-67 Üretim Tesisinde tam kapasitede 1,25 ton/h Etidot-67 üretimini garanti 
edecektir.  

 
10.2.2. Teknolojik Verim 
Yüklenici iş kapsamında tedarik edeceği spray dryer’a ait teknolojik verimin performans test 
süresi boyunca tam kapasitede çalışırken min % 98 olacağını garanti edecektir. 

 
10.2.3. Ürün Özellikleri 
Yüklenici madde 3.4’te verilen ürün özelliklerini sağlayacaktır. Dökme yoğunluğunun cezalı 
kabul sınırları dışında kalması veya diğer ürün özelliklerine performans testleri sonucunda 
ulaşılamaması halinde performans testi başarısız sayılarak sözleşmenin feshi maddesi 
uygulanacaktır. 

10.3. Cezalı Kabul Şartları 
 

10.3.1. Eksik Kapasite Ceza Tutarı 
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Kapasite için öngörülen maksimum ceza oranı; performans teminatının % 60’ıdır. 
 

Performans testleri sonucunda; 
Tesis kapasitesinin, garanti edilen kapasitenin % 90 ile % 100’ü arasında gerçekleşmesi 
durumunda aşağıdaki  formüle  göre ceza  (PKe.k)  uygulanacaktır. Tesis kapasitesinin 1,125 
ton/saatin altında kalması durumunda performans testi başarısız sayılarak sözleşmenin feshi 
maddesi uygulanacaktır. 

 
%100 Kapasite değeri: 1,25 ton/saat Etidot-67 ürünü üretimi kabul edilecektir. 
% 90 Kapasite değeri:  1,125 ton/saat Etidot-67 ürünü üretimi kabul edilecektir. 
Kg : Performans testleri sonucunda ölçülen ortalama kapasite (ton/saat) 
PT : Yüklenicinin bu Teknik Şartnamede tanımlanan iş için vermiş olduğu performans 
teminatı tutarı 
PKe.k. : Eksik kapasite için Yükleniciden kesilecek performans kesintisi tutarı 
PKe.k = PT ×4,8× (1,25 − Kg)       (1,125≤ Kg <1,25 olması durumunda)………………………(1) 

 
10.3.2. Eksik Verim Ceza Tutarı 

 
Verim için öngörülen maksimum ceza oranı; performans teminatının % 20’sidir. Performans 
testleri sonucunda; 
Spray dryer veriminin, garanti edilen verimin min. % 95 gerçekleşmesi durumunda aşağıdaki  
formüle  (1)  göre ceza  (PKe.v)  uygulanacaktır.  Spray dryer veriminin % 95’in altında 
kalması durumunda performans testi başarısız sayılarak sözleşmenin feshi maddesi 
uygulanacaktır. 

 
Verim; 
Verim = Çıkan (B2O3) / Giren (B2O3) formülü ile hesaplanacaktır. 
Kv : Performans testleri sonucunda ölçülen verim 
PT : Yüklenicinin bu Teknik Şartnamede tanımlanan iş için vermiş olduğu performans 
teminatı tutarı 
PKe.v : Eksik verim için Yükleniciden kesilecek  performans kesintisi tutarı 

PKe.v. = PT ×6,67 ×  (0,98 − Kv)   (0,95≤ Kv <0,98 olması durumunda)…….……………(2) 
 

10.3.3. Dökme Yoğunluğuna İlişkin Ceza Tutarı 
 

Etidot-67 Ürün Dökme Yoğunluğuna ilişkin öngörülen maksimum ceza oranı; performans 
değerinin % 20’sidir. 
Performans testleri sonucunda ortalama Etidot-67 Ürün Dökme Yoğunluğunun, 0,45 g/cm3’ün 
altında gerçekleşmesi durumunda Sözleşmenin Feshi hükmü uygulanacak olup ortalama 
Etidot-67 Ürün Dökme Yoğunluğunun; 0,45 – 0,50 g/cm3 (0,45 dahil, 0,50 hariç) arasında 
gerçekleşmesi durumunda Yükleniciye aşağıdaki formüle göre Düşük Ürün Dökme 
Yoğunluğundan dolayı performans kesintisi uygulanacaktır. 
DYg: Performans testleri sonucunda ölçülen ortalama Etidot-67 Ürün Dökme Yoğunluğu 
(g/cm3) 
PT: Yüklenicinin bu Teknik Şartnamede tanımlanan iş için vermiş olduğu performans 
teminatı tutarı 
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PDY: Düşük Etidot-67 Ürün Dökme Yoğunluğu için Yükleniciden kesilecek performans 
kesintisi tutarı (TL) 
PDY= PT x 4 x (0,50 - DYg)                 (0.45≤  D.Yg  < 0,50 olması durumunda)………….…(3) 

10.4. Toplam Performans Kesintisi 
Eksik kapasite, dökme yoğunluğu, düşük verim sebebiyle Yükleniciye uygulanacak Toplam 
Performans Kesintisi; hesaplanan cezaların toplamından oluşacaktır.  
Toplam performans kesintisi tutarı Yüklenicinin performans teminatından düşülecektir. 

11. GEÇİCİ KABUL 
Geçici kabul, performans testlerinin teknik şartname Madde 10’da Yüklenici tarafından bu 
teknik şartnamede belirtilen performans değerlerine ulaşıldığının tutanakla tespitinden sonra 
çevre ölçüm sonuçlarının (madde 9.1) da uygun olması şartıyla Yapım İşleri Genel 
Şartnamesindeki ilgili maddelere göre yapılacaktır. 
Geçici kabul onay tarihine kadar her vardiyada en az bir eleman kalmak şartıyla Yüklenici 
nezaretinde İdare elemanlarınca tesis çalıştırılacaktır. 

12. EĞİTİM 
a) Yüklenici tarafından İşletme grubuna, işletme ve proses (operatör) eğitimi verilecektir. Söz 
konusu eğitimin süresi en az 5 gün ve günde 6’şar saat olacaktır.  
b) Makine, 
  Elektrik, 
 Otomasyon bakım-onarım gruplarına; 
Bakım-onarım, kalibrasyon, programlama ve proje eğitimi verilecektir. Bu eğitim gerektiğinde 
sisteme müdahale edebilme, işletme ayarı yapabilme düzeyinde olacaktır. Söz konusu eğitimin 
süresi her grup için ayrı ayrı olmak üzere en az 2’şer gün, günde 6’şar saat olacak şekilde, 
toplam 36 (otuz altı) saat olacaktır. 
Genel Teknik Şartnamelerde belirtilen eğitimler bu başlık haricinde ayrıca yapılacaktır. 
Yukarıda belirtilen eğitim hizmetleri için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 
Eğitimde kullanılacak dil ve eğitim materyali Türkçe olacaktır. 

13. GARANTİ 
 

 YÜKLENİCİ, teklif ettiği makine ve ekipmanların yeni üretilmiş, kullanılmamış ve 
şartnamelerde belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu, malzeme ve işçilik 
hatalarının olmadığını garanti edecektir. Yüklenici malın dizaynından, malzeme, işçilik 
veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti 
edecektir. 

 Garanti süresi, Geçici Kabul İtibar tarihinden itibaren başlayacak ve tesisin kesin kabul 
tutanağının imzalanmasına kadar sürecektir. Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm 
makine-ekipman, cihazlar ve ilgili donanım ve yazılımları geçici kabulden itibaren 24 
(yirmi dört) ay süre ile Yüklenici garantisindedir. 

 İdare bu garantiden doğacak haklarını iadeli-taahhütlü yazı ile Yükleniciye 
bildirmesini müteakip İdarece verilecek süre içerisinde Yüklenici, hasarlı malı veya 
parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya yenisi ile değiştirerek teslimat adresine 
gönderecek ve çalışır vaziyette teslim edecektir. 
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 Garanti süresi içerisinde verilecek her türlü yedek parça temini Yüklenici 

sorumluluğundadır. 

 Garanti süresi içinde zamanında bildirimden sonra, Yüklenici ekipmanlarla ilgili 
sorunu kabul etmez veya arızayı gidermemekte ısrar ederse, İdare arızayı 
Yüklenici’nin nam ve hesabına giderme yolunu tercih edebilir. 

 Yüklenici, temin etmiş olduğu tüm makine ekipmanlar ve cihazların parçaları ile 
makine ekipmanlar ve cihazlar ile ilgili yedek parçalar ve yazılım için bedeli 
karşılığında en az 10 yıl süreli temin garantisi verecektir.  

 Garanti süresi boyunca Yüklenici’den kaynaklanan kusurlar nedeniyle yapılacak 
tamirat, değiştirme, eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine 
ilave edilecektir.  

 Eksik teslimat veya malın hatalı olarak teslim edilmesi durumunda, Yüklenici bu 
malları İdare’ye ücretsiz olarak teslim etmeyi taahhüt eder. Tamirat, değiştirme veya 
eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir. 

 Bu yükümlülüklerin Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde, İdare’ce 
garantinin sağlanması için yapılacak tüm giderler Yüklenici’nin alacağından kesilir 
veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil edilir. 

14. TEKLİF İLE BİRLİKTE VERİLECEK BİLGİ ve BELGELER 
Teklifle birlikte verilecek aşağıdaki bilgi ve belgeler İdareyi bilgilendirme mahiyetinde olup 
teklif değerlendirme aşamasını etkilemeyecektir. İlgili makine-teçhizat, işin yürütümü esnasında 
satın alma öncesi İdareye satın alma onayına sunulacaktır. 

 Spray Dryer Ünitesindeki tüm ekipmanların detaylı kalemlendirilmiş fiyat listesi ve 
tedarikçi bilgileri  

 Spray Dryer Ünitesi için 1 (bir) yıl geçerli olmak şartıyla yedek parça fiyat listesi ve 
tedarikçi bilgileri (fiyatları teklif fiyatına dahil edilmeyecektir).  

 Yurtiçinden imalat yapılacaksa bu parça/parçaların bedeli (her bir parça için ayrı ayrı) 

 Detaylı proses tarifi, 

 P&I diyagramı, 

 Madde balansı (tüm akışlarda gösterilecektir), 

 Spray Dryer Ünitesinin çalışma verimi (teknolojik verimi) (Spray Dryer sisteminin 
teknolojik verimi min. % 98 olacaktır (Teknolojik verimi % 95’in altında olan teklifler 
değerlendirme dışı bırakılacaktır.). 

 Çalışma prensibi, 

 Kontrol felsefesi, 

 Genel yerleşim projeleri (Ek-2’de verilen bina resimleri içerisinde teklif edilen Spray 
Dryer ve ekipmanlarının yerleşimleri gösterilecektir.), 

 Spray Dryer Ünitesinin çalışma periyodu (kesintisiz çalışabileceği süre ve yıkama 
işlemi için gerekli olan süre),  

 Spray Dryer Ünitesi için birim tüketimler (elektrik enerjisi, kcal ve m3 olarak doğal 
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gaz tüketimi, yaş-kuru hava, buhar, su vs.), 

 Elektrik motorlarının listesi (motor güçleri ile birlikte), 

 Sistemde kullanacağı elektrik, enstrüman, kontrol sistemi vs. tüm ekipmanlarla ilgili 
teknik bilgi, katalog ve dokümanlar, 

 Spray Dryer ekipmanı ve donanımlarının imalat yeri, 

 Teslim süresi ve şekli, 

 İSTEKLİ, Spray Dryer Ekipmanını, endüstriyel ölçekte spray dryer ya da en az 
1,25 ton/saat bor ürünü kurutma kapasiteli kurutucu üretmiş firmalardan temin 
edeceğini garanti edecektir.  

15. İŞ KAPSAMINDA VERİLECEK DOKÜMANLAR 
 

 Spray Dryer Ünitesi için temel ve detay mühendislik projeleri  

 Nihai as-built projeler, Proses kontrol sistemine ait dokümantasyon, 

 Detaylı proses tarifi, devreye alma adımları ve İşletme talimatları 

 DCS programı ve lisanslı yazılımı, 

 Sistem ile ilgili programlama, güncelleme, yeniden yükleme vb’de kullanılan tüm 
cihaz, ekipman ve aksesuarlar ücretsiz olarak verilecektir. 

 Kullanılan her cihaz ve ekipmana ait katalog ve ilgili tipi için ayrıntılı bilgi, 

 Bakım ve revizyon talimatları, 

 Ekipman poz no ve sipariş kodları, 

 Siparişe esas parça kodları, 

 Yük ve yerleşim çizimleri, 

 Montaj talimatları, 

 Ekipman bilgi föyü, bakım ve kullanma talimatları, 

 Teknik Şartnameler’de belirtilen hususlar ayrıca verilecektir. 

Yukarıda belirtilen dokümanlardan montaj, işletme ve bakım ile ilgili olanlar 3 (üç) takım 
Türkçe olarak verilecek olup en son revizyonları işlenmiş şekilde kitapçık halinde olacaktır. 
Diğer dokümanlar ise, Türkçe veya İngilizce olarak teslim edilecektir.  

16. YEDEK MALZEME  
İşletmeye alma yedekleri, teklif kapsamı içerisinde yer alacaktır. Bunlar için ayrıca ücret talep 
edilmeyecektir. 
İşletmeye alma yedeklerinin tespiti Yüklenici tarafından yapılacak olup; İşletmeye alma ve 
performans aşamasında tesisin geçici kabul onay tarihine kadar yedek malzeme yokluğundan 
dolayı meydana gelecek olan her türlü gecikme ve gider Yüklenici’nin sorumluluğundadır. 
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17. GİZLİLİK 
Yüklenici ile yapılacak her türlü çalışma ve İdare tarafından verilecek her türlü teknik bilgi gizli 
olup, bu bilgi ve belgeler üçüncü şahıslara kesinlikle verilmeyecektir. 

18. ÖDEMEYE ESAS PURSANTAJ LİSTESİ 
Pursantaj listelerinde yer alan iş grupları ve alt detayları dışında hiçbir iş için ayrıca bir bedel 
ödenmeyecektir. İşin; makine ekipman, elektrik-otomasyon kısımlarının partiler halinde tedarik 
edilerek işyerine getirilmesi halinde, tedarik edilen kısımlara ilişkin tedarikin niteliği dikkate 
alınarak pursantaj listesindeki oranların alt yüzdelendirmesi ile uygulama yapılması İdare’nin 
takdirindedir. Pursantaj listelerinde alt detayları belirtilmeyen ancak işin ihale dokümanı ve 
projelerinde yer alan işler de teklif bedeli içinde olup, bu işler projelerine, şartnamelere ve 
standartlarına uygun şekilde Yüklenici tarafından sözleşme bedeli dâhilinde yapılacaktır. İşin; 
makine ekipman, elektrik-otomasyon kısımları için düzenlenecek tüm fatura bedellerinde 
pursantajdaki oranlar dikkate alınacaktır. Pursantaj listelerindeki tanklar ve borular ile ilgili 
maddeler, izolasyonları ve üzerlerindeki her türlü yapıyı da içermektedir. 
Makine-ekipman temin/imalat bedelleri (ekli listede sunulan) teşvik mevzuatı kapsamında olup 
bunlarla ilgili KDV ödemesi yapılmayarak ayrı faturalandırılacaktır.  

19. EKLER  
Ek 1. Akım Şeması 
Ek 2. Vaziyet Planı 
Ek 3. İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi 
Ek 4. Mekanik İşler Teknik Şartnamesi 
Ek 5. Mekanik Tesisat Genel Teknik Şartnamesi 
Ek 6. Elektrik-Otomasyon İşleri Genel Teknik Şartnamesi 
Ek 7. Püskürtmeli Kurutucu (Spray Dryer) Özel Teknik Şartnamesi 
Ek 8. Proje Dosyası 
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