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ALÇITEPE KILAVUZ BOTU ANA MAK İNE VE ŞANZIMANI  
BAKIM - ONARIM İŞLERİ  

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1 – AMAÇ 

Kurumumuz Zonguldak Limanında çalışan ALÇITEPE isimli kılavuz botunun SCANIA  DS 1440 
marka ana makineleri ile TWIN DISC marka şanzımanlarının bakım-onarımları yaptırılacaktır.  

2 - FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER 

2.1 - Kdz. Ereğli’ deki tersanede bulunan Alçıtepe kılavuz botunun iki adet ana makina ile iki adet 
şanzımanı overhaule açılmak üzere sökülecek, revizyon işleri yapılarak toplandıktan sonra aynı 
tersaneye nakledilerek montajı yapılacaktır. Ana makinelerin ve şanzımanların nakliyeleri 
yüklenici firmaya ait olacaktır. 
2.2 - Overhaule açılmak üzere demonte edilen ana makinelerin ve şanzımanların kaver, blok 
yüzeyi, krank, piston kolu, kamşaft, ana ve kol yatak yuvaları, dişliler, şaftlar, rulmanlar ve 
yatakları gibi vb. bütün parçaların ölçüleri alınarak aşınma, sızdırmazlık ve çatlak kontrolleri 
yapılacak ve çalışma durumlarını raporlanacaktır. Tamiri mümkün olmayan parçaları orjinaline 
uygun olanlarla yenilenecektir.  
2.3 - Demonte edilen bütün parçaların kimyasal ve mekanik temizlik işleri yapılacak, iş bitiminde 
ana makineler ve şanzımanlar kendi renklerine boyanmış olarak teslim edilecektir. 
2.4 - Ana makinelerde kullanılan iki adet yağ kulesi, iki adet deniz suyu pompası ( jabsco )  ve iki 
adet şanzıman kulesi orjinaline uygun olarak değiştirilecektir.  
2.5 - Ana makinelerin türbinleri demonte edilerek temizlik ve bakımları yapılacak, arızalı olduğu 
tespit edilebilecek iç elemanlar ile birlikte o-ring ve contalar orjinaline uygun olanlarla 
yenilenecektir. 
2.6 - Ana makinelerde bulunan iki adet krank mili ön keçesi değiştirilecektir. 
2.7- Ana makinelerin ve şanzımanların revizyonları yapılıktan sonra yağlar ve filtreler yenilenmiş 
olarak teslim edilecektir. (Makine ve şanzıman yağları ile filtrelerin markaları Kontrol Heyetince 
uygun görülen markalarda olacaktır.)  
2.8 - Ana makinelerin tüm bağlantı takozları (8 adet) ve şanzıman bağlantı takozları (4 adet)  
değiştirilecek, ana makineler layna alınacaktır.   
2.9 - Ana makinelerdeki iki adet tatlı su kondensesindeki 3/4" x 1 mt. uzunluğunda dönüş boruları 
yenilenecektir. 
2.10 - Sancak makineden hareket alan sintine pompasının tamir ve bakımı yapılacak, tamiri 
mümkün değilse orjinaline uygun olarak değiştirilecektir. 
 
3 - GENEL HÜKÜMLER 

3.1- Firmalar tekliflerini şartnamenin 2. maddesinde belirtilen işçilik ve yedek malzeme (2.4, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.9 maddelerinde belirtilen malzemeler) dahil olarak verecektir.  Ana makineler 
ve şanzımanlar demonte edildikten sonra şartnamede belirtilenlerin dışında çıkabilecek ilave 
işler ve değişmesi gerektiği tespit edilebilecek yedek malzemeler liste halinde ücretleri ile 
birlikte Kurumumuza yazılı olarak bildirilecek, uyg un bulunması halinde yenilenecektir.  
3.2 - Firmalar teklif vermeden önce Alçıtepe kılavuz botunda incelemeler yapabilecektir.  
3.3 - Yenilenecek yedek parça, keçe, o-ring, kayış, rulman, conta vb. gibi malzemelerin orijinali 
bulunamadığında muadil marka kullanılabilecektir. Muadil  olarak  kullanılacak  parçaların 
seçiminde  kontrol  heyetinin  onayı  alınacaktır. 
3.4 - Firmalar yenilenen tüm yedek malzemelerin eskilerini Kurumumuza teslim edecektir. 
3.5- Firmalar,  iş bitiminde ana makinelerin ve şanzımanların gerekli tüm testlerini yapacak ve 
raporlayacaktır. Test  işlemleri  Kurumumuz Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü Liman  
Başmühendisliği personelinden oluşan Kontrol  Heyetinin  katılımı  ile  yapılacaktır. 



3.6- Firma tarafından alınan ölçüler ve yapılan işler resimli olarak raporlanarak iş bitiminde iki 
kopya CD olarak Kurumumuza teslim edilecektir.   
3.7- Firmaca yapılacak tüm işler ve yedek malzemeler; işçilik ve malzeme hatalarına karşı bir yıl 
garantili olacaktır. Garanti, işin kabul tarihinden itibaren başlayacaktır. 
 
4 - KONTROL, MUAYENE VE KABUL   

4.1- Kontrol, muayene ve kabul işlemleri Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü Liman 
Başmühendisliği personelinden oluşan Kontrol Heyeti tarafından yapılacaktır. 
4.2- İşin kabulü, kılavuz botunun denize indirilerek sorunsuz olarak gerçekleştirilecek test seyrini 
müteakiben yapılacaktır.  
 
5 – İŞE BAŞLAMA VE TESL İM SÜRESİ   
5.1- Sözleşme imzalanmasını müteakip derhal işe başlanacaktır.  
5.2- Firmalar teslim süresini tekliflerinde belirteceklerdir. Teslim süresi, ana makinelerin ve 
şanzımanların kılavuz botundan sökülerek teslim alındığı tarihte başlayacaktır. Ana makinelerin ve 
şanzımanların bakım-onarım ve montajları en geç 30 takvim gününde tamamlanacaktır. 
 
6 - FATURA BİLGİLERİ   
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