
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME
MÜDÜRLÜKLERİNE ALINACAK AKARYAKIT

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU VE MİKTARI:

Genel  Müdürlüğümüze  bağlı  Bandırma  Bor  ve  Asit  Fabrikaları,  Kırka  Bor,  Emet  Bor  ve
Bigadiç  Bor  İşletme  Müdürlükleri  ile  Bigadiç  Bor  İşletme  Müdürlüğü  Kestelek  Açık  İşletme  ve
Konsantratör Biriminin 2019 yılı akaryakıt ihtiyacı aşağıdaki tabloda belirtilen akaryakıt cinsleri ve
miktarlarına göre İşletme Müdürlüklerimize teslimi işidir.

İŞLETME
ÜRÜNLER

Motorin 

GTİP NO:2710.19.43.00.11

(Birimi: Lt)

Kurşunsuz Benzin 95
Oktan

GTİP NO:2710.12.45.00.11

(Birimi: Lt)

Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme 
Müdürlüğü
BANDIRMA/BALIKESİR

270.000

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
SEYİTGAZI/ESKİŞEHİR

1.000.000

Emet Bor İşletme Müdürlüğü
EMET/KÜTAHYA

400.000 5.000

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (İşletme)
(BİGADİÇ/BALIKESİR) 207.000 3.450

Bigadiç Bor İşletme
Müdürlüğü
Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör 
Birimi (M.KEMALPAŞA/BURSA)

120.000

TOPLAM 1.997.000 8.450

2. YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

2.1. Türk  Standardları  Enstitüsü  tarafından  hazırlanan  "TS  EN  590  Otomotiv  Yakıtları-Dizel
(Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg
olması zorunludur.
2.2. Yakıtlar yürürlükteki standartlarda olacaktır.
2.3. Yüklenici akaryakıtı mesai gün ve saatleri haricinde de vermeyi taahhüt etmelidir.
2.4. Yüklenici firma araçlarda yakıttan kaynaklanan bir arıza söz konusu olduğu hallerde ve araçtan
alınan numunenin analiz masraflarının tümünü karşılayacaktır. Akaryakıttan doğacak bir arıza veya
zarar  için,  Analiz  raporu  önce  İşletme  Müdürlüklerimizin  teknik  elemanları  veya  yetkili  servisler
tarafından  verilen  rapor  göz  önünde  bulundurulacaktır.  Analiz  sonucunda  arızanın  yakıttan
kaynaklandığı tespit edildiği takdirde, aracın onarım masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2.5. Alınacak Motorin aşağıdaki özellikleri ihtiva edecektir.
2.5.1. Karışımdaki kükürt oranı TSE’ce belirlenen standartları aşmayacaktır.
2.5.2. Normal Viskozite değerlerini değiştirecek herhangi bir katkı maddesi içermeyecektir.



3. TERMİN PROGRAMI:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, Kırka Bor, Emet
Bor ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri ile Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve
Konsantratör Birimince tespit edilecek termin programı doğrultusunda, aylık terminler halinde sipariş
edilecek ve yükleniciye yazılı  olarak bildirilecek olup,  ihtiyaç duyulduğunda ekli  termin programı
tablosunda  gösterilen  miktar  ve  teslim süreleri  ilgili  İşletme  Müdürlüklerince  değiştirilebilecektir.
Ayrıca iş miktarı ve yapılabilecek iş artışı dahilinde kalmak üzere İşletme Müdürlüklerinin ihtiyaçları
doğrultusunda ekli termin programı tablosunda belirtilen yıllık alım miktarları ve teslim süreleri de
değiştirilebilecek  olup  Yüklenici  bu  duruma  itiraz  edemez.  İşletme  Müdürlükleri  tarafından yazılı
olarak  herhangi  bir  değişiklik  bildirilmediği  takdirde  yüklenici  bu  termin  programına  uymak
zorundadır.  Yüklenici,  yazılı  siparişin verilmesini  müteakip 48 (kırk sekiz)  saat  içerisinde siparişe
bağlanan miktardaki akaryakıtı ilgili İşletme Müdürlüğüne teslim edecektir.

4. TESLİM ETME, TESLİM ALMA ŞEKİL VE ŞARTLARI:

Tankerlerin  dolumundan sonra  Yüklenici  tarafından dolum kapakları  ile  boşaltma  vanaları,  bayisi
bulunduğu dağıtım şirketine ait seri numaralı plastik mühür ile ayrı ayrı mühürletilmesi sağlanacaktır.
Mühür seri numaraları irsaliyeler üzerine yazılacaktır. Akaryakıt, İşletme Müdürlükleri tarafından acil
durumlar hariç Cumartesi-Pazar ve genel tatil  günleri dışında her gün saat 8.30 ile 16.00 arasında
teslim alınacaktır. Tahliye noktasında mühürler ve seri no’ları İşletme Müdürlüklerince görevlendirilen
Komisyonca kontrol edilecek, problemli bir durumla karşılaşılması halinde ürün teslim alınmayacaktır.

5. TARTIM, MUAYENE VE TESELLÜM İLE İLGİLİ ÖZEL HUSUSLAR:

5.1. Yüklenici  getirmiş  olduğu  akaryakıtı,  İşletme  Müdürlüğü  kantarında  dolu  ve  boş  tartımı
yapıldıktan  ve  İşletme  Müdürlüğü  tarafından  görevlendirilen  Muayene  ve  Kabul  Komisyonu
tarafından  gerekli  kontrolleri  (gözle  renk  testi,  su  testi  vs.  gibi)  yapıldıktan  sonra  yine  İşletme
Müdürlüğünün belirleyeceği akaryakıt tanklarına boşaltacaktır.

5.2. İşletme Müdürlüklerince tespit edilen dolu tartı miktarı, yükleme çıkış miktarı ile karşılaştırılarak
mutabakat sağlanacaktır. Tankerlerin dolum ve boşaltma yerlerindeki mühürler her ne şekilde olursa
olsun bozulmamış olacaktır. Tartı işleri İşletme Müdürlükleri kantarlarında yapılacaktır. Tankerler dolu
ve boş tartılarak, dolu tartı miktarının boş tartı miktarından çıkarıldıktan sonra bulunacak kg cinsinden
miktar,   çıkış yerindeki miktar ile İşletme Müdürlüklerince teslim alınan miktar arasında % 0,5(binde
beş) oranındaki farka kadar olan miktar normal kabul edilerek çıkış merkezindeki tartı tesellüme esas
alınacaktır. Her iki kantar arasındaki fark %0,5 (binde beş) oranından yüksek olursa en düşük kantar
tartısı  tesellüm  ve  ödemeye  esas  alınacak  olup,  yüklenicinin  bu  konuda  hiçbir  itiraz  hakkı
olmayacaktır.

5.3. Kantar tartısı olmayan tanker kesinlikle teslim alınmayacaktır. Ayrıca, Yüklenici firma tarafından
dolum tesislerinden almış oldukları akaryakıt sevk faturalarını ve sevk irsaliyelerini de her tanker için
ayrı ayrı ibraz edeceklerdir. Bunu ibraz edip belgelemedikleri takdirde tesellüm işlemleri yapılmayarak
iade edilecektir.

5.4. Yüklenici,  ilgili  dolum tesislerinden yüklemeyi  yaptıktan sonra  tankerlerin  alt  vanalarını,  yan
dolap vanalarını,  dolum kapakları  ile  mühürlenmesi  gereken sair  yerleri  bayisi  bulunduğu dağıtım
şirketine  ait  seri  numaralı  plastik  mühür  ile  mühürleyecektir.  Mühürsüz  veya  mühürü  bozulmuş
tankerler ile getirilen akaryakıt teslim alınmayarak iade edilecektir. Bu durumda yüklenici herhangi bir
kar kaybı ve zarar talebinde bulunamayacaktır.

5.5. Yüklenici; Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve buna ilişkin yürürlükteki mevzuata
uygun mal teslim edecektir.



5.6. Gerek görülmesi  halinde  analizler  TÜBİTAK,  TÜPRAŞ,  ODTÜ veya  İTÜ laboratuvarlarında
yapılacaktır. Yapılacak analiz ve muayene masrafları yükleniciye ait olacaktır.

5.7. İhale konusu malın alımında “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Mal Alımları Denetim Muayene
ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde denetim, muayene ve kabul işlemleri
yapılacaktır.

6. TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ:

6.1. Yüklenici  kendisine bildirilen termin programında belirtilen miktardaki  akaryakıtı  yine termin
programında  belirtilen  tarihte  mesai  gün  ve  saatleri  içerisinde  teslim  etmek  mecburiyetindedir.
Yüklenicinin  sözleşmeye  uygun  olarak  malın  kısmi  kabule  konu  olan  kısmını  süresinde  teslim
etmemesi halinde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü
için teslim edilmeyen kısmın bedelinin  % 0,3 (binde üç)’ü oranında gecikme cezası uygulanır.

6.2. Yüklenici,  bayisi  bulunduğu  dağıtım  şirketi  dışında  herhangi  bir  kişi,  kurum  ve  kuruluşun
akaryakıtını teslim etmeyecektir. Yüklenici, İdarenin yazılı onayını almadan bayisi bulunduğu dağıtım
şirketi dışında herhangi bir kişi, kurum ve kuruluşun akaryakıtını teslim etmesi ve bununda sehven
veya başka bir nedenle İşletme Müdürlüğünün Muayene Kabul Komisyonunun denetiminden kaçması
halinde doğabilecek tüm zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olup, bu zarar ve ziyan hiçbir merciden
izin almaya gerek görülmeden yükleniciden derhal tahsil edilecektir.  Bu şekilde teslimatın tekerrür
etmesi halinde sözleşme fesih edilecektir.

7. NAKLİYE:

7.1. Yüklenici nakliye yaptırılacak tankerlere ait ruhsat fotokopilerini ve bunları kullanan şoförlere ait
ehliyet  fotokopilerini  İşletme  Müdürlüklerine  vermek  zorundadır.  Herhangi  bir  değişikliğe  ihtiyaç
duyması  halinde  bu  değişikliği  ve  yapılacak  değişiklik  neticesinde  yeni  tankerlere  ait  ruhsat
fotokopileri ile şoförlerin ehliyet fotokopilerini de derhal bildirmek zorundadır.

7.2. Yüklenicinin  şoförleri,  İşletme  Müdürlüklerinin  işyeri  disiplin  ve  iş  kuralları  ile  yetkili
personelinin direktif ve talimatlarına uymak zorundadır.

7.3. Yüklenici şoförleri ve tankerleri veya anlaşmalı nakliyecisi şoför ve tankerlerinin gerek İşletme
Müdürlüğüne, gerekse üçüncü şahıslara verilen her türlü zarar ve ziyandan kendisi sorumludur.

7.4. Nakliyeyi  yapacak  tanker,  tahliyeyi  yerüstü  tanklarına  da  dolum  yapacak  özellikte  pompalı
olmalıdır.

8. DİĞER HUSUSLAR:

8.1. Satın alınacak akaryakıt  ürünlerinin her biri;  EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemeye
uygun olacaktır.

8.2. Sevk edilen akaryakıt için tanzim edilecek fatura veya sevk irsaliyelerinde akaryakıtın yoğunluğu
(kesafet) hacmi ve ağırlığı belirtilecektir.

8.3. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9. İş bu Teknik Şartname bu maddesi dahil 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, Sözleşme ve
diğer ihale evrakı ile bir bütündür.

Ek-1: Termin Programı



ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNİN 2019 YILI AKARYAKIT İHTİYACI VE TERMİN PROGRAMI

İşletme Müdürlüğü/Ürün Adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazira
n

Temmu
z

Ağusto
s

Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

BANDIRMA BOR VE ASİT FAB. 
İŞL.
MÜD.

İşletmenin ihtiyacı olan akaryakıt Balıkesir İli Bandırmada İlçesinde İşletme sahasındaki depolarda teslim alınacaktır.

1 Motorin(lt) 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 270.000

KIRKA BOR İŞL.MÜD. İşletmenin ihtiyacı olan akaryakıt Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Kırka Mahallesinde İşletme sahasındaki depolarda teslim alınacaktır.

1 Motorin(lt) 90.000 90.000 90.000 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000       

EMET BOR İŞL.MÜD. İşletmenin ihtiyacı olan akaryakıt Kütahya İli Emet veya Hisarcık  İlçesinde İşletme sahasındaki depolarda teslim alınacaktır.

1 Motorin(lt) 90.000 0 0 90.000 0 0 90.000 0     0 90.000 20.000 20.000 400.000

2 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 5.000

BİGADİÇ BOR İŞL.MÜD. İşletmenin ihtiyacı olan akaryakıt Balıkesir İli Bigadiç İlçesi İskele mahallesinde İşletme sahasındaki depolarda teslim alınacaktır.

1 Motorin (lt) 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 207.000

2 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 3.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.450

KESTELEK AÇIK İŞL. VE 
KONS.BİRİMİ.

Kestelek Açik İşletme  ve Konsantratör Biriminin ihtiyacı olan motorin, Bursa Mustafakemalpaşa İlçesi Kestelek Mahallesinde işletme sahasında bulunan depolara teslim alınacaktır.

1 Motorin (lt) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000

ÜRÜN BAZINDA TOPLAM MİKTAR
Motorin (Lt) 1.997.000
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Lt) 8.450


