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Hastanemizin ihtiYacı olan ve aŞağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamulhale Kanrınunun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktlr. Söz Konusu alım için KDVhariÇ birim fiYat tekliflerinizi TL üzerinden 01 .12.2017 
"uut, 

l 2:00'a kadar iveal oıarat g<inaermeniz hususunda;

l-Fiyatla ra KDV da hil değildir
2-Teklif belirtilen tarih Ve saatten sonar teslim aIlnmayacaktır
3-Teknik şartname ektedir
4-Atık Malzemeler hastanenin depolarından alınacaktır

Y B iNAR
Idari ve üdür Yrd.

0284-2L4 55 10/1833
Yelda ÇAKlR KARABAYIR

Satın A lınacak Malın Kt) Hariç Teklif
s.No Miktırl l]irinı i FiYı t Tutar

| 50-02-02 KoDLU (TEHI-i KELi
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EMıclLER. Fiı_TRF
MALZEMELERiNiN) TEHLiKELi
ATIGIN TAŞlNMASl VE
BERTARAF EDiLMESi
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TtaıtLiKELİ ATIKLARIN TAŞINMASINA it,İŞKiN TEKNiK ŞAllTNAMD

14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telılikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği, 24.10.2013 tarih ve 2880l sayılı Tehlikeli Maddelerin
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 26.|2.2013 tarih ve 1654 sayılı
'l'ehlikeli Madde Taşımacılığı Yol Kenarı Denetimi Genelgesi (20l4 / TMKTDGM-
02),02.10.2014 tarih ve 50645 sayılı Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç
Şoftrlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi. 02.04.20|5 tarih vc 293 l4
sal,ılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetnıeiiği ve
30.|2.2016 tarih ve 98853 sayılı Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların
Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge çerçevesinde; Hastanemizin
tesislerinin faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli atıkların taşmması, geri
kazanım./bertaraf tesislerine nakli ve tesliminin gerçekleştirilmesi işidir.

2. Yüklenici firma atıkların her biri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan almış olduğu
lisans veya önlisans belgelerini, tehlikeli atık taşıma araçlanna ait lisans belgelerini
Llastanemiz ibraz etmekle yükümlüdiir.

3. Yüklenici firmaca yukarıda adı geçen lisanslar ile araçta buluııdurulması gcrekeıı
belgeler aşağıda sıralanmıştır;

4. 'I'.C.Çevre ve Şchircilik Bakanlığı UATF (Ulusal Atık Taşıma Forınu): 6 nüshadır.

a) (D) formu taşıma başlamadan önce atık üreticisinde kalır. Üretici bu formu Valiliğe
göndermelidir.
b) (A), (A l ), (B), (C), (C l ) formları taşıma esnasında bulundıırulmak kaydı ile taşıyıcıya
verilir.
c) (a), (A1), (B), (C), (Cl) formları taşıyıcı taralindan atık bertaraf tesisi sorumlusuıra
imzalatılarak (A), (A1) fbrmları aükla birlikte teslim edilir. Atık bertaraf tesisi (A) fbrmunu
Bakanlığa gönderir. (Al) formunu saklamalıdır. (B), (C), (C1) formları taşıyıcıya teslim
edilir.
d) Taşıyıcı (B), (C) formlarını atık üreticisine teslim eder. Atık tireticisi (B), (C) formlarını,
taşıyıcı ise (Cl) formunu saklamalıdır.

Gönderilen ve ahnan tüm taşıma formlarının 5 (beş) yıl süre ile saklanması zorunludur

6. Yüklenici firma bu alanda taşımacılıkta kullanılan; ambalaj, IBC. tank, tank konteyner
gibi taşıma birimlerinin ADR kapsamlnda test edilip onaylanmış UN sertifikalı ürünler
ile yapacaktır.

7. Yiiklenici fima kapasitesi 1 m3 ve üzeri sabit tank veya 3m3 üzerindeki portatif
tankları taşıyan araçlar ile ambala.i içerisinde patlayıcı madde taşıyan araçlann, lrer yıl
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilen TSE'ye
nıüracaat ederek teknik muayeneye tabi tutulmaları sağlayacak bu araçlara 1'SE
tarafından ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenecektir.

5. Yüklenici firma, adı geçen tüm belge ve lisansları aracında hazır bulunduracak ve
istcni ldiğinde gösterecektir.
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8. Yüklenici firma söz konusu araçları kullanan sürücülerin yaptıkları taşımacılığın
özelliğine göre mevzuat kapsamında ADR Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 Belgesi)
almasını sağlayacaktır.

9. Yüklenici firma tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç ve ambalajların
ADR'ye göre etiket ve işaretlemelerini yapacaktır.

l0. Yüklenici firma taşıma esnasında ADR'ye göre araçta bulundurrılması gereken
zorunlu evrakın (yazılı talimat, taşıma evrakı vb.) eksiksiz olarak hazırlayacırk vc
araçla bulunduracaktır.

'l 
1. Yüklenici fiıma ADR kapsamında araçta bulundurulması zorunlu olan kişisel ve genel

koruyucu ekipmanı araçta bulunduracaktır.

l2. Yükle nici firma taşıma faaliyetinin güvenli bir şekilde yapılmasınl temin etmck
amacıvla yükleme güvenliği kurallarına uygun olarak yükleme yapacaktır.

13. Yüklcnici firma, taahhütündeki işinde görevlendirmek üzere bir Biyolog veya Kimya
Mül-ıendisi veya Çevre Mühendisi bu iş ve işlemleri takip etmek için bulunduracaktır.
Bu kişiyi SGK giriş beyarınamesi ve diploması ile belgelendirecektir. İşin seı,k ve
organizasyonu için yeterli personel istihdam edeçektir.

l4. Yüklenici firma, T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü "Tehlikeli Madde Faaliyet
Belgcsi" ne sahip olmahdır.

15. YükIenici 1irma, Hastanemiz tesislerinin tehlikeli atıklarını, idaresinin görevlendirdiği
Kontrol Teşkilatı yönetiminde teslim alacaktır. Yüklenici firma, Ilastaneıı-ıiz
tcsislerinin Kontrol Teşkilatı ile koordine]i çalışacaktır.

l6. Bu iş için gerekli olan koruyucu ekipman; gözlük, maske, eldiven ile atık kabı. her
türlü kimyasala dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiş üzerinde işlevini
tanımlayan etikete sahip. kapağına ilave olarak demir kelepçeli variller. yüklenicı
firma tarafından sağlanacaktır. Yüklenici firma, bu ekipmanı Hastanemiz tesisleriniı-ı
ihtiyacı kadar düzenli olarak sağlayacaktır.

l7. Yüklenici firma, Hastanemiz tesislerinden topladığı tehlikeli aükları bertaral
merkezlerinin kabul prosedürüne uygun hale getirecektir. Nihai nakliyeyi bu şekilde
gerçekleştirecektir.

l8. Yiiklenici firma, atıkları prograında belirlencn periyotta alacaktır. Ancak ]{astaneıniz
talep ettiği taktirde bu süre gözetilıneksizin atıkları alıp ara depolama veya geri
kazanım/bertaraf tesislerine gönderecektir.

l9. Bertaraf merkezlerinin mevcut prosedürde yaptığı ya da yapacağı değişiklikler.
Hastanemize bizzat yüklenici firma tarafından bildirilecektir.

20. yüklenici firma hastanemizintesislerinden tehlikeli atıklann alınması. nakli. ara
depolan-ıa ve geri kazanım/bertaraf tesislerine ulaştırılması sürecinde dökülnıe saçılıııa
vç benzeri konularda önlen-ı almak zorundadır. Yüklenici. önlem almamaktan doğan
zarar ve ziyandan sorunılııdur. Bı-ı gibi hususlarda doğabilecek Iıukuki r,c cczai
stırun-ı]uluklar vükleniciye aittir.
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21. Tespit edilen tehlikeli atıklar için gerekli eğitimler, hastanemizin uygun gördüğü
kişilere veya sorumlulara bizzat yüklenici firma tarafından karşılıklı nrutabakatla
eğitim verilecektir.

22. Yüklenici firma, ek listede sağhk tesisi adı ve tehlikeli atık miktarlarına bağlı olarak
fiyat teklifinde bulunacaktır. Firma tarafından temin edilecek atık cinsine bağlı
saklama ve biriktirme kapları, düzenlenecek eğitimler, lisanslı araçlar ile geçici
depolama alanlarına nakli veya geri kazanım/bertaraf tesislerine nakil ve bertaraf
tesislerinde be(araf edilmesi gibi hususlar firmanın sorumluluğunda olup ayrıca ücret
ödenmeyecektir.

23. Hastanemizin, teslim ettiği kendi tehlikeli atıkları kadar yiiklenici firmaya ödeme
yapacaklardır. Atıkları almak üzere gelen araçta usule uygun hassas kantar
bulunacaktır ve hastanc görevlisi nezaretinde tartım yapılacaktır.

24. Yüklenicide iş deneyim şartı aranacaktır. Daha önce yapmış olduğu beırzer işleriır
belgelerini Hastanemize ibraz etmekle yükümlüdür.

25. Hastanemiz geri kazanım/beıtaraf edilecek tehlikeli atık miktarları listesi ektedir

Muammer ERKUŞ
Teknisyen
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TEllLiKELİ ATIKLARIN GERi KAZANIM| / BERTARAFINA iLİŞKİN
TEKNiK ŞARTNAME

1) 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği ve 02.04.20l 5 tarih ve 293 l4 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde; Hastanemizib tesislerinin faaliyetleri sonucu
oluşan tehlikeli atıkların geri kazanım/bertarafının gerçekleştirilmesi işidir.

2) Bertaraiçı firma atıkların her biri için geri kazanım,/bertaraf işlemleri için Çevre ve

Şehircilik Bakanlığından almış olduğu lisans veya önlisans belgelerini Hastanemize ibraz
etmekle yükümlüdür.

3) T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı UATF'(Ulusal Atık Taşıma Foımu): 6 nüshadır.

a) (D) formu taşıma başlamadan önce atık üreticisinde kalır. Üretici bu formu Valiliğe
göndermelidir.
b) (A), (A l ), (B), (C), (C l ) formları taşıma esnasında bulundıırulmak kaydı ile taşıyıcıya
verilir.
c) (A), (Al), (B), (C), (C1) formları taşıyıcı tarafından atık beılaraf tesisİ sorumlusuna
imzalatılarak (A), (A1) lormları atıkla birlikte teslim edilir. Atık bertaraf tesisi (A) formunu
Bakanlığa gönderir. (A1) formunu saklamalıdır. (B), (C), (C 1) formları taşıyıcıya teslim
edilir.
d) Taşıyıcı (B), (C) formlarını atık iireticisine teslim eder. Atık üreticisi (B), (C) formlarını,
taşıyıcı ise (C1) formunu saklamalıdır.

Gönderilen ve alınan tüm taşıma formlarının 5 (beş) yıl süre ile saklanması zorunludıır

4) Bertarafçı firma taahhütündeki işinde görevlendirilmek üzere bir Biyolog veya Kinıya
Mühendisi veya Çevre Mühendisini bu iş ve işlevleri takip etmek için bulunduracaktır. Bu
kişiyi SGK giriş beyannamesi ve diploması ile belgelendirecektir. İşin organizasyonu için
yeterli personel istihdam edecektir.

5) Bertaralçı firma tehlikeli atık yönetimi ile ilgili bünyesinde SRC-5 Belgesine sahip
personel bulunduracaktır.

6) Yüklenici firma tarafından tehlikeli atıklar programda belirlenen periyotta alınacaktır.
Ancak Haslanemiz talep ettiği taktirde bu süre gözetilnıeksiziır atıkların geri kazanım/bertaraI'
tesislerine gönderilerek atıkların kabulü sağlanacaktır.

7) Bertaral' n-ıerkezlerinin mevcut prosedürde yaptığı ya da yapacağı değişiklikler. Hastanenıiz
tesislerine bizzat Bertarafçı fi rma tarafından bildirilecektir.

8) Bertarafçı firma, ek listede sağhk tesisi adı ve tehlikeli atık miktarlarına bağlı olarak fiyat
teklifinde bulunacaktır.

9) Hastanemiz tesisleri teslim ettiği kendi tehlikeli atıkları kadar bertarafçı firmaya ödeme
yapacaklardır. Tehlİkelİ atıklar teslim alınırken usule uygun hassas kantarda tartılıp tes|im
alınacaktır. [{er aık için düzenlenen UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) na bertaraf edilen
miktar yazılacaktır.
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10) Bertarafçı firmada iş deneyim şartı aranacaktır. Daha önce yapmış olduğu benzer işlerin
belgelerini Hastanemize ibraz etmekle yükümlüdür.

11) Hastanemiz tesisleri ve geri kazanım/bertaraf edilecek tehlikeli atık miktarları listesi
ektedir.

Muammer ERKUŞ
Teknisyen
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