
 

BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ İLE BİTKİSEL MENŞEİLİ KATI ORGANİK  

GÜBRE ÜRETİM TESİSİ KURULMASI VE 10 YIL SÜREYLE  

İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Adı 

BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ İLE BİTKİSEL MENŞEİLİ KATI 

ORGANİK GÜBRE ÜRETİM TESİSİ KURULMASI VE 10 YIL 

SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİNE 

Niteliği 

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde bulunan Merkez 

İlçelerde oluşan bitkisel menşeili park bahçe atıkları, dal-budak 

atıkları, çim atıkları, pazar yeri ve hal atıkları ile haricen Tesise 

yönlendirilebilecek kahverengi ve yeşil atıklardan (bitkisel atık 

niteliğinde olan) ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir 

yönetim sistemi oluşturulması için, Tarımda Kullanılan Organik, 

Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik ve İş 

bu Şartname hükümleri doğrultusunda; 

Gerekli tesis, plan, proje, izin, yapım, ekipman, mühendislik hizmetleri,

donanım, yazılım, test, montaj, dokümantasyon, devreye alma ve 

personel eğitim işlemlerinin yapılarak 24 saat esasına dayalı 

Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisi'nin 

kurulması kapsamında; 

a) Ürün Kabul Alanı, Ön İşlem Ünitesi (Ayrıştırma/Tromel Eleme ve 

Parçalama/Öğütme), Biyoreaktör Sistemleri (Biyolojik Bozunma), 

Eleme-Soğutma- Paketleme ve Nihai Ürün Depolama Alanı’nın 

kurulması, 

b) Kurulan Tesisin çalıştırılması, 

c) Kira bedeli ödenmesi 

d) Sözleşme süresi sonunda tesisin çalışır vaziyette İdare’ye 

devredilmesi, karşılığında kiralanması İşlerini kapsar. 

Söz konusu İş; İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi sınırları 

içinde yer alan 28LIA Pafta 11084 Ada 1 Nolu Parsel 7.535 m2’lik 

alanda; Merkez İlçelerde oluşan; bitkisel menşeili park bahçe atıkları, 

dal-budak atıkları, çim atıkları, pazar yeri ve hal atıkları ile haricen

Tesise yönlendirilebilecek kahverengi ve yeşil atıklardan (bitkisel atık 

niteliğinde olan) geri kazanım amacıyla 24 saat esasına dayalı 

Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisinin 

projelendirilerek kurulacaktır kurulması, Tesisin 10 yıl süre ile 

işletilmesi için kiraya verilmesi işidir. 

İhale Yöntemi 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre 

“Kapalı Teklif Usulü” 



 

İşin Süresi 

Yüklenici, yer teslimi tarihinden itibaren 365 gün içerisinde tesis 
kurulumu öncesinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde gerekli 
olan her türlü yasal izin/ ÇED vb. Süreçlerini yürütecek olup, en az 
20 ton/gün atığı işleyebilecek tesisin inşaat, mekanik-elektrik 
montajını, ekipmanların temini ve montajını tamamlayarak, sistemi 
eksiksiz olarak kurulup çalışır hale getirecek ve Lisans Belgesi, Ürün 
Tescil Belgesi’ni Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ve gerekli diğer tüm 
izinleri ilgili kurumlardan alacaktır. 
Tesisin, yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde günlük min 25 
ton atığı işleyecek nihai ürün üretilmesini sağlayacak şekilde kurulumu 
tamamlanacaktır. 
Sözleşmede belirtilen kira bedeli ödemesi ve 10 yıllık kira süresi; 20 
ton/gün atığı işleyebilecek Katı Organik Gübre Üretim Tesisi için Lisans 
Belgesi’ni alarak işletmeye alındığı tarihten itibaren başlayacaktır. 
Bu azami bir süre olup (365 gün), bu süreden önce Katı Organik Gübre 
Üretim Tesisini işletmeye aldığı tarihten itibaren İdareye kira bedelini 
ödemeye başlayacaktır. 

Tesisin Yeri 
ve Miktarı 

İl İlçe Mahalle Pafta No Arsa (m²) 

İzmir Bornova Işıklar 28LIA 7535 m² 

Asgari Şartlar 

- Kira bedeli, her yıl yeni dönem kira başlangıç tarihinin içinde 
bulunduğu ay itibariyle TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat 
Endeksi'nin 12 (oniki) aylık ortalamalarına göre yüzde değişim oranı 
nispetinde arttırılması ile güncellenecektir. Söz konusu işin kira bedeli,
Katı Organik Gübre Üretim Tesisi’nin işletmeye alındığı tarihten itibaren
sözleşmede belirtilen bedel üzerinden Tüketici Fiyat Endeksi'nin 12 (on 
iki) aylık ortalamalarına göre güncelleme yapılarak, peşin olarak, 3 (üç) 
ayda bir İdare’ye ödenecektir. 
-Yıllık kira bedeli KDV hariç 188.375TL’dir. İhalede istekli tarafından
yapılacak arttırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Yıllık kira 
bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 188.375,00 
(YüzseksensekizbinüçyüzyetmişbeşTürkLirası.)TL’den az 
olmayacaktır. Yüklenici İdareye kira karşılığı yıllık KDV hariç 
TL(188.375(YüzseksensekizbinüçyüzyetmişbeşTürkLirası.)TL+ihalede 
teklif edeceği bedel) üzerinden kira verecektir. 
-Yer teslim tarihinden başlayarak, Yüklenici yükümlülüğünde 
bulunan işlerin ihale dokümanı ve ekleri doğrultusunda (hafriyat, 
kazı, dolgu, nakliye, inşaat yapımı, tesisin işletilmesi vb.) 
yapılmasında, inşaat ve işletme aşamasında alanın ve tesisin her türlü
güvenliği ve bunun getirdiği her türlü hukuki, mali sorumluluk ve 
masraflar Yüklenici’ye aittir. 
- Yüklenici, yer teslimi tarihinden itibaren 365 gün içerisinde tesis 
kurulumu öncesinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde gerekli olan her 
türlü yasal izin/ ÇED vb. Süreçlerini yürütecek olup, en az 20 ton/gün 
atığı işleyebilecek tesisin inşaat, mekanik-elektrik montajını, 



 

 

ekipmanların temini ve montajını tamamlayarak, sistemi eksiksiz olarak 
kurulup çalışır hale getirecek ve Lisans Belgesi, Ürün Tescil Belgesi’ni 
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ve gerekli diğer tüm izinleri ilgili 
kurumlardan alacaktır. Tesisin, yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl 
içerisinde günlük min 25 ton atığı işleyecek nihai ürün üretilmesini 
sağlayacak şekilde kurulumu tamamlanacaktır. 
- Yüklenici, tüm izin, lisans, rapor, ruhsat vb. tüm belgeleri kendisi 
alacak olup bunların masraflarını kendisi karşılayacaktır. 
- Yüklenici, bütün masrafları kendisine ait olmak üzere tesislerin 
projelerini yapmak, finansmanını sağlamak, inşaatını yapmak, tesisleri 
sözleşme boyunca işletmek, tesisler için gerekli olan tüm malzeme ve 
ekipmanın tedarikinden sorumludur. 

Tahmin Edilen  
Bedel 

14.337.500,00TL (OndörtmilyonüçyüzotuzyedibinbeşyüzTL) 

Geçici Teminat 
Miktarı 

430.125TL (DörtyüzotuzbinyüzyirmibeşTL) 

İhale Dosyası 
Satış Bedeli 

İhale dokümanı satış bedeli 100,00- TL (yüzTürkLirası) 

İhale Dosyasının 
Görüleceği ve Temin 
Edileceği Adres/Yer 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü 
Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2 
No'lu Hol 2011 Nolu Oda Konak/İzmir 

İhale Dosyasının 
Görüleceği ve Temin 
Edileceği Saat 

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 
09:30-11:30/13:30-16:00 

İhale için Son Evrak 
Verme Tarihi ve Saati 

Tarih: 04.11.2021 
Saat: 12.00 

İhale için Evrak 
Teslim Adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü 
Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2 
No'lu Hol 2011 Nolu Oda Konak/İzmir 

İhale Tarihi ve saati 
(Dış Zarfların 
açılması) 

Tarih: 04.11.2021 
Saat: 14.00 

İhale Salonu Adresi 
(Dış zarfların 
açılacağı yer) 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
Encümen Toplantı Odası Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı 
No:9/1 Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1201 Nolu Oda Konak/İzmir

Mali Tekliflerin 
Açılma Tarih ve Saati 

Tarih: 04.11.2021 
Saat: 15.00 

İhale Komisyonu 
Toplantı Yeri 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
Encümen Toplantı Odası Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı 
No:9/1 Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1201 Nolu Oda Konak/İzmir 



 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN 
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartname'de belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim 
adresi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi 
Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 
Kültürpark İçi 2 No'lu Hol 2011 Nolu Oda Konak/İzmir adresine teslim etmesi veya posta 
yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2. İhaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 
verebilecektir. 

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. İhale, bu Şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 
açıktır. 

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. DIŞ ZARF 
1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 

Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi, 
1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi 
1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası belgesi ya da ilgili 

Meslek Odası Belgesi 
1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
1.5. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

1.6. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan 
tarihinden sonra alınmış olmalıdır), 

1.7. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra 
alınmış olmalıdır), 

1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına 
düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.9. İsteklinin ortak girişim (iş ortalığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 
1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
1.11.İdari Şartname'nin Yasak Fiil ve Davranışlar ile ilgili 19. maddesinde sayılan 

durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname, 
1.12. İsteklilerin Ortak Girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, ortak girişimi oluşturan 

gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 Maddelerinde 
belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge/belgeler, 

1.13.Yer Görme Belgesi, 
1.14. Geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit 

olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu, 
1.15. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler 
İsteklinin muhammen bedelin % 25'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu, 



 

1.16. Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler 
Münferit kurulan Katı Organik Gübre Üretim Tesisi veya Entegre Katı Atık Yönetim 

Tesisi içinde kurulan Kompost ve/veya Katı Organik Gübre Üretim Tesisi için Mesleki 
Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler aşağıda belirlenmiştir. 

1.16.1. Münferit Kurulan Katı Organik Gübre Üretim Tesisi Olması Halinde; 
İstekli, son 10 yıl içinde günlük min. 20 ton kapasiteli bitkisel menşeli katı organik 

gübre üretim tesisini işletmiş ve/veya işletiyor olduğunu gösteren aşağıdaki belgeleri İdare’ye 
sunacaktır. 

1) Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Tescil Belgesi, 
2) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen üretim kapasitesini gösterir Kapasite 

Raporu, 
1.16.2. Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi içinde kurulan Biyolojik İşlem Tesisi 

(Biyometanizasyon ve/veya Kompost ve/veya Katı Organik Gübre Üretim Tesisi) Olması 
Halinde; 

Belediye evsel atıklarına dayalı tek bir sözleşme kapsamında; en az 100 ton/gün kapasiteli 
biyolojik işlem (biyometanizasyon ve/veya kompost ve/veya katı organik gübre) tesisini 
kurmuş olduğunu gösteren aşağıdaki belgeleri İdare’ye sunacaktır. 

1) En az 100 ton/gün kapasiteli biyolojik işlem (biyometanizasyon ve/veya kompost 
ve/veya katı organik gübre) tesisini kurmuş olduğunu gösteren ilgili Kurumdan (Belediye, Birlik 
v.b.) alınmış yazı, 

2) GFB ve/veya Çevre Lisans Belgesini, 
1.16.3.İsteklilerin tüzel kişi olması halinde; bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla 

hisseye sahip şirket ortağına ait olması gerekmektedir. 
1.16.4. Ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde; bu ortaklıkları oluşturan gerçek kişi 

veya tüzel kişilerden herhangi birinin, 
1.16.1, 1.16.2 Maddesinde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir. 
2. İÇ ZARF 
2.1. İç zarfa İdari Şartname'de belirtilen şartlara uygun Teklif Mektubu konulacaktır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerinin 
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile açık 
olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim statüsündeki isteklilerin teklif mektupları bütün 
ortaklar tarafından imzalanacaktır. 

2.2. İhalede istekli tarafından yapılacak artırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Yıllık 
kira bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 188.375,00(Yüzseksensekizbinüçyüzyetmişbeş)TL’den 
az olmayacaktır. 

İhale teklif dosyası İdare'ye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 
olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alınması 
mecburidir. 

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir 
başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde 
kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta 
serbesttir. 

İlan Olunur. 9822/1-1 


