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MKE GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

YERİNDEN SATIŞA SUNULAN ATIK/HURDA MALZEMELER 

(AYNI GÜN ARTIRMALI) 

 
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, 

durumu ve yeri belirtilen 1 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak 
suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir. 

Teklifler en geç 29.07.2022 CUMA günü saat 14:00’e 
kadar İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Firmalar teklif vermiş olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi 

hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

Birden fazla lisans koduyla ihale edilecek olan malzemelerin ihalesine katılacak 

olan firmalar bu kodların tamamına ya da herhangi birisine sahip olup da kendisinde olmayan 

lisans koduna sahip firma ile noter onaylı sözleşme belgesi ibraz etmeleri halinde ihaleye 

katılabilirler. 

İzin, lisans veya geçici faaliyet belgesi istenen malzemelerle ilgili ihalelere 

gerekli belgelere sahip olmayan firmalar katılamazlar. İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı 

kanuna tabi değildir. 

 

YERİNDEN SATIŞ MALZEME İHALE TEKLİFLERİNİZE AŞAĞIDAKİ BELGELERİ VERİLEN SIRAYA GÖRE 

EKSİKSİZ EKLEMENİZ RİCA OLUNUR. 

1- İHALE TEKLİFİ (AYRI AYRI) 

2- GEÇİCİ TEMİNAT: (NAKİT/MEKTUP) İHALEDE BİRDEN FAZLA DOSYAYA TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE 

NAKİT VEYA MEKTUP GEÇİCİ TEMİNATLARIN ASLI BİR TEKLİFTE OLMAK KAYDI İLE FOTOKOPİLERİ DİĞER 

TEKLİFLEREDE EKLENECEKTİR. (AYRI AYRI) 

3- VEKÂLETNAME/İMZA SİRKÜSÜ (ASIL VEYA FOTOKOPİ) (AYRI AYRI) 

4- HER LİSANSLI MALZEME TEKLİFİNE LİSANS BELGELERİ. (AYRI AYRI) 

5- HURDA/ATIK GERİ DÖNÜŞÜM/GERİ KAZANIM/BERTARAF İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ(VAR İSE) (AYRI 

AYRI) 

NOT: TEKLİFLERİNİZİ SOL ÜST KÖŞESİNDEN ZIMBALIYARAK VEYA İĞNE TAKARAK ZARFA KOYMANIZ 

YETERLİDİR. TEKLİFLERİNİZİ POŞET VEYA TEL DOSYAYA İÇERİSİNDE VERMEYİNİZ. İHALE 

TEKLİFLERİNİZİ KOYMUŞ OLDUĞUNUZ ZARFIN ÜZERİNE İHALE TARİHİNİ VE FİRMA ADINI YAZINIZ. 

 

SÖZ KONUSU MALZEMENİN SATIŞINDA, TEHLİKELİ ATIKLARINDAN ARINDIRILARAK BERTARAF EDİLECEK 

TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI, DİĞER ATIK/HURDA NİTELİĞİNDEKİ MALZEMELERİN SATIŞINA 

İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ VE YERİNDEN SATIŞ ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. 

 

 

 

MKE GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ 

ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330 

YENİMAHALLE / ANKARA 

(www.mke.gov.tr) 

http://www.mke.gov.tr/
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SATIŞA SUNULAN MALZEMELERE AİT AÇIKLAMALAR 

Malzemenin satış rumuzu Miktarı Geçici teminat Çekim Süresi 

2022YERSAT235 2.573.750 KG 5.000.000,00 TL 110 İş Günü 

EÜAŞ ARTVİN/HOPA TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

MUHTELİF MALZEME HURDASI Kati Teminat oranı: Malzeme bedelinin %30’u. 

Depo yetkilisi irtibat: Artıma Oranı Grubu: A Grubu 
 

EÜAŞ ARTVİN/HOPA TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDA BULUNAN 
ATIK/HURDA MALZEMELER 

İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞININ 13 01 01* - 13 01 13* 13 07 01*- 15 01 10* - 15 01 11* - 16 02 09* - 

16 02 13* - 16 02 14 – 16 05 04* - 16 06 01* - 17 02 01 – 17 02 03 – 17 04 01 – 17 04 02 – 17 04 05 – 17 04 09* - 17 04 10* - 20 01 11 – 20 

01 35* ATIK KODLARINA SAHIP IZIN, LISANS, GEÇICI FAALIYET BELGESI OLAN FIRMALAR KATILACAKTIR. LISANSIN GEÇERLILIK SÜRESI IŞIN 

TAMAMLANMA SÜRESINE KADAR DEVAM EDECEKTIR. İHALEYE KATILACAK OLAN FIRMALAR LISANS BILGI VE BELGELERININ BIRER 

NÜSHASINI IHALE TEKLIFINE EKLEYECEKTIR. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğüne bağlı Hopa Termik santralinde aşağıda detayları miktarları 

ve atık kodları belirtilen 2.573.750 kg monteli ve de monte vaziyette muhtelif atık/hurda malzeme bulunmaktadır. 

1- Yerleşke içerisinde yer alan 2 adet büyük fuel oil yakıtı depolama tankı, 1 adet küçük mazot/motorin depolama tankı, tank 
içerisinde mevcut bulunan motorin/mazot, zemininde bulunan bağlantı boruları, vanalar, kablo ızgaraları, kablolar, merdiven, merdiven 
korkulukları, muhtelif demir çelik hurdaları, demir çelik variller, yakıt tanklarının bulunduğu alanın iç çevre beton duvarının yıkımı ile çıkacak 
olan inşaat demiri hurdaları vb. bulunmaktadır. Mazot/Motorin için % 18 KDV uygulanacaktır. 

Atık kodu Malzeme cinsi Miktarı 

15 01 10* – 17 04 09* Tehlikeli atıkla kontamine olmuş demir çelik 200.000 kg 

13 07 01* Mazot/Motorin 2.000 kg 

17 04 05 Ağır vasıflı demir çelik hurdası 10.000 kg 

17 04 10* Kablo hurdaları 8.000 kg 

 Toplam 220.000 kg 

Tanklar içerisinde sulu yakıt-tank dibi çamuru ve belirtilen tankların bulunduğu çukur alan içerisinde saha zemininde bulunan 

bertaraf edilmesi gereken çamur, yakıt tortuları vb. Teknik şartnameye uygun olarak söküm/yükleme/nakliye vb. yapılarak alıcı tarafından 

uygun tehlikesiz/tehlikeli atık kodu bulunan lisanslı tesislere (tehlikeli atık kapsamında olanlar için MoTAT kayıtları yapılarak) nakledilmesi 

ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Bina duvar vb. Yıkımından çıkacak olan moloz/hafriyat vb. İdarenin veya Belediyenin göstereceği alana 

taşınarak dökülmesi sağlanacaktır. 
 

 

2- Yerleşke içerisinde fuel oil tanklarının yan tarafında yer alan 3 adet ambar binası içerisinde ve çevresinde, muhtelif demir çelik 

hurdaları, farklı tip ve ebatlarda; stok fazlası kullanılmamış borular, kullanılmış borular, vanalar, dirsekler, ziftli borular, çatı makasları, 

muhtelif demir çelik saclar, tüpler, alüminyum çatı sacları, halat sarma makarası, pompa, kaynak makinaları, elektrik motorları, yatak tekstil, 

kablolar, alüminyum havai hat telleri, araç üzeri özelliğini kaybetmiş yakıt depolama tankı*, demir çelik kapı pencere, havalandırma fanı ile 

akuple vaziyette elektrik motoru, muhtelif elektrik elektronik hurdaları (sayaçlar, telefon santrali, telefon panoları, elektrik panoları, 

aydınlatma armatürleri, tv), tüpler, PVC-plastik hurdaları, jantlı/jantsız araç lastikleri, izolatörler, buşingler, ayırıcı, kesiciler, aküler, 

ahşaplar, ahşap kapılar, büro malzemeleri, koltuklar, beton ve duvarının yıkımı ile çıkacak olan inşaat demiri hurdaları vb. bulunmaktadır. 

Ahşap, Tekstil, Karışık malzeme hurdaları ve kullanılabilir vaziyette araç lastikleri için % 18 KDV uygulanacaktır. 

Atık kodu Malzeme cinsi Miktarı 

15 01 10* – 15 01 11* – 16 05 04* – 17 04 09* Tehlikeli atıkla kontamine olmuş demir çelik 10.000 kg 

17 04 05 Ağır vasıflı demir çelik 70.000 kg 

17 04 02 
Alüminyum hurdası 6.000 kg 

Bünyesi demirli alüminyum hurdası 1.000 kg 

17 04 10* Kablo hurdası 1.500 kg 

17 02 03 PVC- Plastik- (diğer lastik) 500 kg 

Kodsuz Araç lastiği hurdası (kullanılabilir vaziyette) 500 kg 

20 01 11 Tekstil hurdası 200 kg 

17 02 01 Ahşap hurdası 200 kg 

17 02 01 – 17 02 03 – 17 04 05 – 20 01 11 Karışık malzeme hurdası 100 kg 

16 02 13* –20 01 35* Elektrik elektronik hurdası 1.000 kg 

16 02 13* – 16 02 14 Elektrik motor grubu hurdası 2.000 kg 

16 02 14 İzolatör, buşing vb. hurdası 1.000 kg 

16 06 01* Akü hurdası 500 kg 
 Toplam 94.500 kg 

* Araç üzeri özelliğini kaybetmiş yakıt depolama tankı içerisinde bertaraf edilmesi gereken sulu yakıt, ambar binaları içerisinde, 

refrakterler, kumlar, asbestler, izocamlar vb. Teknik şartnameye uygun olarak söküm/yükleme/nakliye vb. yapılarak alıcı tarafından uygun 
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tehlikesiz/tehlikeli atık kodu bulunan lisanslı tesislere (tehlikeli atık kapsamında olanlar için MoTAT kayıtları yapılarak) nakledilmesi 

sağlanacak ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Bina duvar vb. Yıkımından çıkacak olan moloz/hafriyat vb. İdarenin veya Belediyenin 

göstereceği alana taşınarak dökülmesi sağlanacaktır. 
 

3- Yerleşke içerisinde bulunan türbin binası; içerisinde, üzerinde, yanında ve arkasında, 

 Giriş katta; 2 adet kondanser, borular, vanalar, panolar, panolar içerisinde ve duvar kenarlarında monteli vaziyette bakır baralar, 

panolar içerisinde akım trafoları, kablolar, pompalar, üzerinde elektrik motoru bulunan dizel jeneratör, elektrik motorları, yağ 

soğutucu tankı (içerisinde yağ bulunmaktadır), kablolar, kablo ızgaraları, muhtelif I ve U demirleri ve muhtelif demir çelik hurdaları, 

demir çelik variller vb. bulunmaktadır. 

 1. Katta; büro malzemeleri, demir çelik variller, ahşap dolaplar, alüminyum kaplama sacları, I ve U demirleri, muhtelif elektrik 

elektronik hurdaları (aydınlatma armatürleri, floresanlar, su sebili, buzdolabı, klimalar, tv), duvar kenarlarında monteli vaziyette 

bakır baralar, rekorlar, pompalar, kablo ızgaraları, korkuluklar, kapılar, pencereler, muhtelif I ve U demirleri ve, muhtelif  demir 

çelik hurdaları, borular, vanalar, akü hurdaları vb. bulunmaktadır. 

 2. Katta; akım/gerilim/güç trafoları, Türbin üniteleri (2 adet), tavan vinci, çatı makasları, vinç yürüyüş yolları, kesiciler, elektrik 

panoları, elektrik motorları, pompalar, vanalar, muhtelif elektrik elektronik hurdaları (klimalar, tv, aydınlatma armatürleri vb.) 

kablolar, kablo ızgaraları, muhtelif I ve U demirleri ve muhtelif demir çelik hurdaları, alüminyum kapı pencere vb., PVC – plastik 

hurdaları vb. bulunmaktadır. 

 Binanın üzerinde dışında ve arkasında; Kazan, genleşme tankları, su tankları, yağ vb. tankı, borular, vanalar, alüminyum 

kaplamalar, eşanjörler, muhtelif I ve U demirleri ve muhtelif demir çelik hurdaları, yürüyüş yolları, korkuluklar, merdivenler, 

bacalar (2 adet) fanlar ve fan motorları, yanma odasının dışında; sac/alüminyum kaplamalar, su tankları, sökülmüş vaziyette demir 

çelik hurdaları vb. bulunmaktadır. 

 Şalt sahasında 2 adet 13,2/154 kV ana trafo, 2 adet 6/13,2 kV yardımcı trafo, 1 adet 6/154 kV yol verme trafosu, 12 adet 

akım/gerilim trafosu vb. bulunmaktadır. Trafolar ve içerisindeki yağlar teslim alınacaktır. 

 Türbin binasının betonarme kısmının ve duvarlarının yıkımı ile çıkacak olan inşaat demiri hurdaları vb. bulunmaktadır. 

 Ahşap, Karışık malzeme hurdaları Trafo yağları ve Hidrolik Yağlar için % 18 KDV uygulanacaktır. 

Atık kodu Malzeme cinsi Miktarı 

15 01 10* –17 04 09* Tehlikeli atıkla kontamine olmuş demir çelik 10.000 kg 

 
17 04 05 

Ağır vasıflı demir çelik 1.500.000 kg 

Hafif vasıflı demir çelik 20.000 kg 

Paslanmaz hurdası 5.000 kg 

17 04 02 
Alüminyum hurdası 20.000 kg 

Bünyesi demirli alüminyum hurdası 10.000 kg 

17 04 10* Kablo hurdası 100.000 kg 

17 02 03 PVC- Plastik- (diğer lastik) 5.000 kg 

17 02 01 Ahşap hurdası 5.000 kg 

17 02 01 – 17 02 03- 17 04 05 – 20 01 11 Karışık malzeme hurdası 500 kg 

16 02 13* – 20 01 23* - 20 01 35* Elektrik elektronik hurdası 130.000 kg 

16 02 09* – 16 02 13* – 16 02 14 
Akım/Gerilim-Güç Trafoları/Elektrik motor grubu vb. 
hurdası 

327.000 kg 

16 02 14 İzolatör, buşing vb. hurdası 1.000 kg 

16 06 01 * Akü hurdası 5.000 kg 

17 04 01 Bakır hurdası 10.000 kg 

13 01 01* Trafo yağları 21.500 kg 

13 01 13* Hidrolik Yağı 20.000 kg 
 Toplam 2.190.000 kg 

Türbin binası içerisinde, de monte ve monteli vaziyette İzocamlar vb. yalıtım malzemeleri, morfolin, reçine, hidrozin vb. katı-sıvı 

formda çeşitli kimyasallar vb. Teknik şartnameye uygun olarak söküm/yükleme/nakliye vb. yapılarak alıcı tarafından uygun 

tehlikesiz/tehlikeli atık kodu bulunan lisanslı tesislere (tehlikeli atık kapsamında olanlar için MoTAT kayıtları yapılarak) nakledilmesi 

sağlanacak ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Bina duvar vb. Yıkımından çıkacak olan moloz/hafriyat vb. İdarenin veya Belediyenin 

göstereceği alana taşınarak dökülmesi sağlanacaktır. 
 

4- Yerleşkede, merkez ambarda, atölyeler içerisinde ve çatı altında; stok fazlası malzeme, araç lastikleri, pirinç vb. malzemeler, 
izolatörler, muhtelif demir çelik saclar vb. bulunmaktadır. Kullanılabilir vaziyette araç lastikleri için % 18 KDV uygulanacaktır. 

Atık kodu Malzeme cinsi Miktarı 

17 04 05 Ağır vasıflı demir çelik 5.000 kg 

16 02 14 İzolatör, buşing vb. hurdası 2.000 kg 

Kodsuz Araç lastiği hurdası (kullanılabilir vaziyette) 500 kg 

17 04 01 Pirinç hurdası 1.000 kg 
 Toplam 8.500 kg 

Merkez ambarda, atölyeler içerisinde, katı-sıvı formda çeşitli kimyasallar vb. Teknik şartnameye uygun olarak 

söküm/yükleme/nakliye vb. yapılarak alıcı tarafından uygun (tehlikesiz/tehlikeli atık kodu bulunan lisanslı tesislere (tehlikeli atık 

kapsamında olanlar için MoTAT kayıtları yapılarak) nakledilmesi sağlanacak ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Bina duvar vb. Yıkımından 

çıkacak olan moloz/hafriyat vb. İdarenin veya Belediyenin göstereceği alana taşınarak dökülmesi sağlanacaktır. 
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5- Yerleşkenin dışında, Liman Müdürlüğü girişinde bulunan ve Hopa Termik santraline ait pompa binasında; kapılar, pencereler, 

muhtelif I ve U demirleri ve, muhtelif demir çelik hurdaları, borular, vanalar, pompalar, muhtelif demir çelik kapı pencere vb., tavan vinci, 

vinç yürüyüş yolu, ızgaralar, muhtelif demir çelik saclar- çatı/cephe sacları, elektrik motorları, paslanmaz hurdaları, güç trafosu, ahşap kanal 

kapakları (üzerinde eser miktarda demir çelik monteli), kompresörler, kablolar, kablo ızgaraları, dizel motor, panolar vb. ve liman içerisinde 

açıkta kalan fuel oil boruları bulunmaktadır. Ahşap hurdaları için % 18 KDV uygulanacaktır. 

Atık kodu Malzeme cinsi Miktarı 

17 04 09* Tehlikeli atıkla kontamine olmuş demir çelik 5.000 kg 

17 04 05 
Ağır vasıflı demir çelik 40.000 kg 

Paslanmaz hurdası 250 kg 

17 04 10* Kablo hurdası 500 kg 

17 02 01 Ahşap hurdası 2.000 kg 

16 02 13* – 20 01 35* Elektrik elektronik hurdası 10.000 kg 

16 02 09*- 16 02 13* – 16 02 14 Trafo/Elektrik motor grubu vb. hurdası 3.000 kg 
 Toplam 60.750 kg 

 

Atık kodları, malzeme cinsleri ve miktarlarının bulunduğu özet tablo aşağıdadır. 
Atık kodu Malzeme cinsi Miktarı 

15 01 10* – 15 01 11* – 16 05 04* – 17 04 09* Tehlikeli atıkla kontamine olmuş demir çelik 225.000 kg 

 
17 04 05 

Ağır vasıflı demir çelik 1.625.000 kg 

Hafif vasıflı demir çelik 20.000 kg 

Paslanmaz hurdası 5.250 kg 

17 04 02 
Alüminyum hurdası 26.000 kg 

Bünyesi demirli alüminyum hurdası 11.000 kg 

17 04 10* Kablo hurdası 110.000 kg 

17 02 03 PVC- Plastik- (diğer lastik) 5.500 kg 

Kodsuz Araç lastiği hurdası (kullanılabilir vaziyette) (%18 KDV) 1.000 kg 

20 01 11 Tekstil hurdası (%18 KDV) 200 kg 

17 02 01 Ahşap hurdası (%18 KDV) 7.200 kg 

17 02 01 – 17 02 03- 17 04 05 – 20 01 11 Karışık malzeme hurdası (%18 KDV) 600 kg 

16 02 13* – 20 01 23* - 20 01 35* Elektrik elektronik hurdası 141.000 kg 

16 02 09*- 16 02 13* – 16 02 14 Trafo/Elektrik motor grubu vb. hurdası 332.000 kg 

16 02 14 İzolatör, buşing vb. hurdası 4.000 kg 

16 06 01* Akü hurdası 5.500 kg 

17 04 01 
Bakır hurdası 10.000 kg 

Pirinç hurdası 1.000 kg 

13 01 01* Trafo yağları (%18 KDV) 21.500 kg 

13 01 13* Hidrolik Yağ (%18 KDV) 20.000 kg 

13 07 01* Motorin/mazot (%18 KDV) 2.000 kg 
 Toplam 2.573.750 kg 

 

MOLOZ, HAFRİYAT VB. İLE BERTARAF EDİLECEK MALZEMELERLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 

Yukarıda; atık kodu, miktarı ve teknik detayları belirtilen, satış konusu atık/hurda malzemelerin dışında, 

Teknik şartnameye uygun olarak, miktarına bakılmaksızın, söküm/yükleme/nakliye vb. yapılarak alıcı tarafından uygun 

tehlikesiz/tehlikeli atık kodu bulunan lisanslı tesislere (tehlikeli atık kapsamında olanlar için MoTAT kayıtları yapılarak) nakledilerek bertaraf 

edilmesi gereken atıklar ile bina duvar vb. yıkımından çıkacak olan moloz/hafriyat vb. İdarenin veya Belediyenin göstereceği alana taşınarak 

dökülecek olan (05 01 03* -05 01 06*-06 03 11*-15 02 02*-16 06 02*-16 05 06*-16 05 08*-16 08 02*-16 11 05*-17 01 01-17 01 03-17 03 

01-17 02 04*-17 05 03*-17 06 01*-17 06 03* - 20 01 21*atık kodlu, Tank dibi çamurları, İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından 

kaynaklanan yağlı çamurlar, Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar, Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka 

şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler, Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli 

maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları, Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan organik 

kimyasallar, Nikel kadmiyum piller, Tehlikeli geçiş metalleri ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler, Metalürjik 

olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler, Beton, Kiremitler ve seramikler, Tehlikeli maddeler 

içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik, Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar, Tehlikeli maddeler 

içeren toprak ve taşlar, Asbest içeren yalıtım malzemeleri, Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım 

malzemeleri ve bunların dışında bertaraf edilmesi gereken diğer atıklar, Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar) atıklar için alıcıya 

herhangi bir bertaraf ve nakliye bedeli ödenmeyecek veya malzeme bedeli tahsil edilmeyecektir. Belirtilen iş ve işlemlerle (bertaraf/ 

söküm/yükleme/nakliye vb.) ilgili tüm masraflar alıcıya aittir. 


