










Satın alınacak Malzeme / Hizmetin Adı: 
 

 
BONUS HURDA 

Şart.No. : 52.0101.10 
Sayfa     : 1/1 
Rev. No.: 00 
Tarih      : 13.11.2020 

 
1. KAPSAM:            
            Bu şartname Çelikhane Yöneticiliğini kapsar.      

    
2. UYGULAMA ALANI:         
 Çelik üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. 
           
3. ŞARTLAR:            
3.1. Kimyasal Özellikler:          
 Mangan (Mn)   % 1,50   Maks. 
            Fosfor (P)   % 0,040 Maks. 
            Kükürt (S)   % 0,040 Maks. 
            Bakır (Cu)   % 0,25   Maks. 
            Kalay (Sn)   % 0,025 Maks. 
3.2. Fiziksel Özellikler: 

Çelik profiller (U, I, köşebent), levhalar, travers parçaları, tren rayı, lokomotif veya vagon   
            tekerlekleri, araç jantları, köprü ve yapı hurdaları, sac, boru parçaları, kesilmiş borular. 

Büyük parçaların toplam miktarı bir partinin % 2’sinden fazla olmayacaktır. 
Et kalınlığı min. 10 mm; maks. 100 mm olacaktır. 
Boyut                          1000 x 450 mm  maks. 
Boru boyu - çapı    1000 x 150 mm maks.(boru çapı fazlaysa dikine kesilmiş şekilde olacaktır.) 
İçerisinde dökme demir, paket, değirmen, ince sac, teneke, cüruf vb.olmayacaktır.                                        
Malzeme üzerinde boya, astar, kaplama vs. olmayacaktır. 

 
Hurda tek tip olarak alınacaktır. Belirtilen hurda tiplerinin ve özelliklerinin dışında hurda ol  
durumunda       bonus hurda olarak değerlendirme yapılmayacaktır. 
Hurda metal dışı (plastik, pas, yağ, zift, boya, taş, toprak, beton, tahta, vb.), patlayıcı ve    
radyoaktif maddelerden ayrıştırılmış olacaktır. 
 

4. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: 
Sevkiyat damperli kamyonlar ile yapılacaktır. 

5. NUMUNE ALMA, MUAYENE VE DENEY:                 Hurda 
fiziksel olarak boşaltma aşamasında kontrol edilecek ve sınıflandırılacaktır.                                        
Asil Çelik A.Ş. hurda eksperi tarafından uygun bulunan hurda kabul edilecektir. Eksperin 
uygun bulmadığı hurda satın alınmayacaktır. Asil Çelik A.Ş. eksperlerinin görüşü kesin olup 
itiraz edilmeyecektir. Bu husus tüm hurda tedarikçilerince kabul edilmiş sayılır. 

6. UYGUNSUZLUK:         
 Kabul şartlarını sağlamayan hurda iade edilecektir. 
7.         ŞARTLI KABUL: 
            Boyut sınırının üzerinde, et kalınlığı sınırı altında olan hurdalar. 

Ünite Hazırlayan Kontrol eden ve Onaylayan 
Ad/Soyad İmza Ad/Soyad İmza 

Çelikhane Yöneticiliği B.VURGUNLU  G. HIZIR  

Kalite Yöneticiliği   B. ÖZMEL  
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SATINALMA ŞARTNAMESİ 
 

               
                  SANAYİ TİCARET AŞ 



The name of Material / Service purchased: 
 

 
BONUS SCARP 

Specif.No. : 52.0101.10 
Page           : 1/1 
Rev. No.     : 00 
Date            : 13.11.2020 

 
1. SCOPE:            
            This specification includes meltshop management.      

    
2. APLICATION FIELD:         
 It is used as a raw material in steel production. 
           
3. CONDITIONS:           
3.1. Chemical Properties:          
 Manganese (Mn)  % 1,50   Max. 
            Phospourus (P)  % 0,040 Max. 
            Sulfur (S)   % 0,040 Max. 
            Copper (Cu)   % 0,25   Max. 
            Tin (Sn)   % 0,025 Max. 
3.2. Physical Properties: 

Steel constructions, plates, traverse pieces, train rail, locomotive or waggon   
            wheels, vehicle rim, bridge and  construction scraps, tin plate, pipe scraps, cutted pipes. 

Total quantative of big pieces must not be more than % 2 of shipment. 
Scarp thickness will be minimum 10 mm; max. 100 mm 
Size                                  1000 x 450 mm        max. 
Pipe Lenght - Diameter   1000 x 250 mm               Max. (if it is upper than 250 mm it must be 

cutted vertically) 
Scrap must be seperated non ferrous (plastic, rust, oil, pitch, dye, stone, earth, concrete, wood,  

            etc.), explosive and radioactive materials. 
There is not dye, lining, coating etc. on the surface. 
Scarp must not consist cast iron, package scrap, sherreded scrap, tin plate, slag etc. 
Scrap will be taken in one type. If there is scrap other than the specified scrap types, it will not 
be evaluated as bonus scrap. 

4. PACKING AND LABELING: 
Tranport must be done by trucks with hydraulic lift. 

5. TAKING SAMPLE, INSPECTION AND TESTING:         
Scrap will be controlled and classified while unloading. Suitable scrap will be accepted by Asil 
Çelik scrap expert.                                                                                                                       
The scarp will not bought if it is not  find suitable by scrap expert. Asil Çelik scrap expert’s 
is a final decision and it can not be refused. This point will accepted by all scrap suppliers. 

6. DISAGREEMENT:         
 In case of any disagreement, scrap will be rejected. 
7.         CONDITIONAL ACCEPTANCE: 
            Upper size of limit scrap and below thickness size limit scrap. 

Unit Prepared by Checked and Approved by 
Name/Surname Signature Name/Surname Signature 

Meltshop Management B.VURGUNLU  G. HIZIR  
Quality Management   B. ÖZMEL  
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PURCHASING SPECIFICATION 
 

               
                  SANAYİ TİCARET AŞ 
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