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TEKSTİL VE BENZERİ ATIKLARIN TOPLANMASI İŞİ 

TEKNİK ŞARTNAME 

MADDE 1-AMAÇ 

Bu teknik şartnamenin amacı; Bafra Belediyesi sınırları içerisinde yer alan toplam merkez 21 mahallede 

oluşan tekstil ürünlerinin toplanması, kullanılmayacak ürünlerin geri dönüşümünün sağlanması 

konularında teknik ve idari standartların oluşturulması ve bunlarla ilgili prensip, politika ve programlara 

ilişkin teknik esasları belirlemektir. 

MADDE 2-KAPSAM 

Bu şartname, Bafra Belediyesi sınırları içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 

tehlikesiz atık toplama-ayırma belgesi almış bir firma tarafından tekstil atıklarının toplanması, 

taşınması, ömrünün uzatılması, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yeniden kullanılması ve geri dönüşüme 

kazandırılması işini kapsamaktadır. 

MADDE 3-DAYANAK 

Bu teknik şartnamenin hazırlanmasında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 12.07.2019 tarihli Sıfır Atık 

Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlara dayanak alınarak hazırlanmıştır. 

MADDE 4-TANIMLAR 

İş bu Şartnamede bundan böyle Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “idare”, teklif verecek 

firmalar “istekli”, üzerine ihale yapılan firmalar “yüklenici”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı “bakanlık” olarak anılacaktır. 

Bu teknik şartname; yüklenici ve idare arasında imza altına alınacak sözleşme çerçevesinde, 

yüklenicinin vereceği hizmeti tanımlar. 

MADDE 5-İŞİN YAPILMA YERİ VE KAPSAMI 

İhale kapsamındaki iş ve hizmetlerin yapılacağı alan Bafra Belediyesi merkez 21 mahalle sınırları 

dahilidir. 02.01.2023 tarihinden itibaren iş ve işlemlere başlatılacaktır. 

MADDE 6-GENEL BİLGİLER 

Bu madde, toplanacak tekstil atığı miktarının yaklaşık olarak belirlenebilmesi ve isteklilerin tekstil 

atıklarının toplanması için kiralama tekliflerini sağlıklı bir şekilde tespit edebilmeleri amacıyla göz 

önünde bulundurulabilecek teknik bilgiler içermektedir. 

 

6-1- ATIK KODLARI  

Bu iş kapsamında 05.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi 

Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki atık kodlarını kapsamaktadır. 

 

 



 

Tablo 1. İhale Kapsamında Toplanacak Atıklar ve Kodları 

Sıra No Atık Kodu Atık Kodu Tanımı 

1 200110 Giysiler 

2 200111 Tekstil Ürünleri 

3  Oyuncaklar 

4  Kitaplar 

5 * 040209 
Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, 

elastomer, plastomer) 

6 * 040221 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları 

7 * 040222 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları 

8 * 150203 
150202 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme 

bezleri, koruyucu giysiler 

9 * 191208 Tekstil Malzemeleri 

 

    * ile Belirtilen atık kodları ZORUNLU DEĞİLDİR. Bu kod kapsamındaki atıkların yönetimi için 

belediye sınırları içinde ihtiyaç duyulması halinde, yüklenici firmadan talepte bulunulabilir. Detaylı 

şartları, ihale yapılan firma ile imza altına alınacak olan sözleşmede belirlenecektir. 

MADDE 7-ÇALIŞMA ESASLARI 

Bu ihale kapsamında yürütülecek işin esas ve usulleri aşağıda belirtildiği gibidir. 

a) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler 

ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren 

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgesine sahip olunmalıdır.(Lisans tarihleri ihale 

gününde geçerli olacaktır.) 

b) Yüklenici, Bafra İlçesine ait mücavir alan sınırları içerisinde, idare tarafından belirlenmiş 

muhtelif 50 adet noktalara yerleştirilecek olan “tekstil atığı toplama kumbarası” vasıtası ile her 

türlü giysi, ayakkabı, çanta, oyuncak, kitap, tekstil ürünleri vs. toplamakla yükümlüdür. 

Yerleştirilen bu kutuların 5 tanesinden toplanan ürünler 1.Sınıf Atık Getirme Merkezine 

getirilecek, sağlam olanları seçilerek Belediyemize ait paylaşım merkezine verilmesi 

sağlanacaktır. 

c) Tekstil ürünlerini toplamak için gerekli olan kutu, araç, personel, ekipmanlar vb. Giderleri 

yüklenici sağlayacaktır. Kutuya sığmayacak boyuttaki atıkları teslim alarak makbuz 

düzenlenecektir. 

d) Toplanan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılmasından yüklenici sorumlu olacaktır. 

e) Sözleşme süresince yüklenici tarafından idare adına temin edilen her türlü malzeme ve 

ekipmanın mülkiyeti yükleniciye ait olacaktır. 

f) Yüklenici tarafından temin edilecek olan tüm malzemelerin dış yüzeylerinde giydirme çalışması 

yapılacaktır. Kullanılan etiketlerde yüklenicinin unvanının yazılması idarenin onayı ile 

yaptırılabilir. Bu giydirme çalışmaları için yapılacak olan tüm masraflar yükleniciye aittir. 

Ayrıca süreç içerisinde giydirmelerin eskimesi, yıpranması, kullanılamaz duruma gelmesi 

halinde idarenin talimatı ile yüklenici yenileri ile değiştirmekle yükümlüdür. Bu süre en fazla 

30 gündür. 



g) Yüklenici tarafından temin edilecek olan tüm malzemelerin yıpranma, bozulma ve hasar görme 

gibi durumlarında, tamir-bakım ve onarım yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

h) Projenin yaygınlaştırılması, farkındalık oluşturulması, halkın bilinçlendirilmesi ile ilgili 

yapılacak tüm çalışmalarda kullanılacak afiş, broşür ve billboard reklamları için gerekli olan 

masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

i) Sözleşme süresi boyunca söz konusu iş kapsamında meydana gelebilecek ve üçüncü şahıslara 

verilecek olan tüm sorumluluk yükleniciye aittir. 

j) İş güvenliği kapsamında tüm tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. İş sağlığı ve güvenliği 

kanunu kapsamındaki tüm sorumluluk yükleniciye aittir. 

k) İdaremiz tarafından verilen şikayet konusu noktalara yüklenici tarafından öncelikli olarak 

müdahale edilecektir. 

l) Yerleştirilecek olan ekipmanların genel temizliği ayda bir defa olmak üzere 

gerçekleştirilecektir. Ekipmanın içinde bulunan bütün atıklar yüklenici tarafından boşaltıldıktan 

sonra ekipman dezenfekte edilerek gerekli bakımlar yapılacaktır. 

m) Ekipmanlardan atık toplanması esnasında ekipman etrafında veya içinde atık bırakılmayacaktır. 

n) Yüklenici 02.01.2023 tarihinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1(bir) ay içerisinde 

tabloda belirtilen 1(bir)sıra no’lu malzemenin 50 adet kumbarayı temin ederek idarenin 

belirlemiş olduğu 21 merkez mahalle içerisindeki noktalara kurulumunu sağlayacaktır. Tabloda 

verilen görseller temsili olup idarenin onayı alınarak ürünler temin edilecektir. İdare talep 

etmesi durumunda kutu sayısı yüklenici tarafından artırılacaktır. 
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MADDE 9- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 

a. Yüklenici idarenin yazılı veya sözlü kurallarına uymak zorundadır. Yüklenici idare tarafından 

verilen işi başkasına devredemez, taşeron kullanamaz.  

b. Yüklenici, kullanacağı araç bilgilerini, çalıştırdığı işçi ve şoförlerin nüfus cüzdanları ile araç 

kullanacak personellerin listesini, bu kişilere ait sürücü belgelerinin onaylı suretlerini aslını göstermek 

suretiyle, sgk dökümlerini aylık periyotlarda idare yetkililerine teslim edecektir. 

c. Yüklenici ihale esnasında tehlikesiz atık toplama belgesini idareye sunmak zorundadır. 

d. Toplanan atıkların ayrıştırılması ile geri kazanılması için gerek duyulacak sistem yüklenici 

tarafından yürütülecek ve koordine edilecektir. Bu koordinasyon Bafra Belediyesi onayına göre 

yapılacaktır. 



e. Yüklenici, bayram ve resmi tatil günlerinde aksaklığa sebebiyet vermeyecek şekilde işin 

sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. 

f. Yüklenici, sahaya yerleştirilmiş olan kumbaraların listesini idareye verecektir. Süreç içerisinde 

kumbaraların yerlerinin değiştirilmesi ihtiyacı halinde idarenin bilgisi ve önerileri doğrultusunda 

kumbaraların sahaya yerleştirme kurallarına göre yerleştirilecek ve güncel kumbara listesi idareye 

sunulacaktır. 

g. Her ay toplanan atık miktarlarını bildiren belgeyi idareye sunulacak karşılıklı onaylanacaktır. 

h. Yüklenici çalıştırdığı personelin hal ve hareketlerinden, iş elbiselerinin düzen ve temizliğinden, 

çalışmasından ve davranışlarından sorumludur. İdarenin kurallarına aykırı davranan ve giyinenler önce 

ikaz edilir, gerektiğinde İdare tarafından Yükleniciden personel değişikliği yapması istenebilir. 

Çalışanların iş elbiselerinde Bafra Belediyesi logosu bulunması zorunludur. 

MADDE 10-CEZAİ HÜKÜMLER 

Yüklenici tarafından şartnamede belirtilen hususlara uyulmaması halinde sözleşmede belirlenen ilgili 

madde hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 11-İŞİN DENETİMİ 

Şartname kapsamındaki işlerin denetimi Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Yüklenici  

bütün işleri şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadır. 

 

İş bu Teknik Şartname 5 sayfa 11 madde ve içeriklerini kapsamaktadır. 

 

 

Bafra Belediye Başkanlığı 

Hamit KILIÇ 

Belediye Başkanı 

 

KATILIMCI 

 

ADI SOYADI :  

T.C. KİMLİK NO : 

KAŞE/İMZA :  

 

Yukarıda yazılı olan 11 maddelik İhale Şartnamesindeki tüm hükümleri okudum ve kabul ediyorum. 


