
       ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

AKARYAKIT ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. İHALE KONUSU MALIN/İŞİN CİNSİ, MİKTARI, TUTARI, ÖZELLİĞİ, ŞEKLİ 

VE HİZMETİN TANIMINA İLİŞKİN ŞARTLARI: 

 

A) Söz konusu iş Antakya Belediye Başkanlığı birimlerinde bulunan araçlara akaryakıt 

motorin(Euro dizel), kurşunsuz benzin ve fueloil No:4 (kal-yak) alımı işi. Bu 

şartnamede motorin(Euro dizel), kurşunsuz benzin ve fueloil No: 4 (kal-yak) MAL 

olarak adlandırılmıştır. Şartnamenin bundan sonraki bölümlerinde Antakya Belediye 

Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ‘’İDARE’’ , İhaleyi kazanan Akaryakıt 

firması ‘’YÜKLENİCİ’’  Akaryakıt ikmalinin yapılmasına yarayan Akaryakıt 

Tüketim Otomatik Sistemi kısaca ‘’ATOS’’, ATOS’a dâhil olup araçlara monte 

edilecek olan araç tanıtım cihazı ‘’ATC’’ olarak adlandırılmıştır. 

 

B) Malın Miktarı: MOTORİN(Euro dizel)  900.000 LT 

KURŞUNSUZ BENZİN                     80.000 LT 

    FUELOIL No: 4 (kal-yak)  200.000 KG 

İdareye ait toplam 147 adet araç ile idareye ait bulunan jeneratörlere, seyyar jeneratöre, 

çim biçme makinesi, ilaçlama makinası, kiralık araçlar ve ihale süresi içerisinde İdareye 

gelecek hizmet araçlarına ATC yüklenici tarafından ücretsiz takılacaktır. ATOS’a dâhil 

edilecek araçların listesi İdare tarafından Yükleniciye verilecek ve bu araçlar dışında 

başka araçlara akaryakıt verilmeyecektir. Verilmesi halinde bedel ödenmeyecek olup, 

sorumluluk Yükleniciye aittir. 

C)  Süresi: İşin başlangıç tarihi :01.01.2017 işin bitiş tarihi :31.12.2017  

 

2. HİZMETİN TANIMI: 

 

a) ATOS; sisteme dâhil olup ATC monte edilen araca, nakit veya kredi kartı ile ödeme 

yapılmaksızın akaryakıt verecek ve doluma ait bilgileri bir bilgi işlem merkezine 

elektronik ortamda gönderecek olan bilgisayar destekli bir akaryakıt satış sistemidir. 

 

b) ATOS ile araçların ne kadar yol kat ettikleri ve ne kadar akaryakıt tükettikleri 

öğrenilebileceği gibi tüketime ilişkin bilgiler daha güvenilir ve daha detaylı olarak 

düzenlenecektir. 

 

c) İstekliler Antakya Belediyesi sınırları içerisinde ve Belediye Merkez Binasına 7 Km 

mesafede en az 2 adet ATOS bulunan yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu 

akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait akaryakıt istasyonu olduğunu ruhsat veya 

bayilik sözleşmesi ile belgeleyecektir. 

d)  Yüklenici; Belediyemize ait tüm araçların İl içinde ve İl dışında ihtiyaç halinde bağlı 

bulunduğu akaryakıt dağıtım şirketlerinin tüm ATOS bulunan akaryakıt 

istasyonlarından akaryakıt almalarını sağlamak zorundadır. 

    

e) İlçe sınırları içerisinde belediyeye ve destek hizmetleri müdürlüğü makine ikmal 

tesislerine en az 7 km mesafede uzun ve geniş araçların (kamyon, tır, çekici, otobüs, 

iş makinesi vb.) trafiği engellemeyecek tarzda rahatça giriş yapmasına elverişli 

akaryakıt ikmalinin yapılacağı ATOS sistemine sahip faal durumda yüklenicinin 

kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait en az 1 

akaryakıt istasyonu gösterecektir.  

 

f) Yüklenici (idarenin izni doğrultusunda yapılacak olanlar hariç) hiçbir şekilde ATC 

cihazı bulunmayan taşıtlara yakıt ikmali yapamaz. Akaryakıt ikmali yaparsa zararı 

yüklenici karşılayacaktır. İş nedeniyle Antakya Belediyesi Destek Hizmetleri 



Müdürlüğü tarafından Akaryakıt istasyonuna dolum için gelemeyeceği tespit edilen iş 

makinalarına tanker otomasyon sistemi bulunan tankerle yakıt verilecektir. 

 

g) ATOS’da kayıtlı taşıtlara montajı yapılan ATC cihazlarında meydana gelebilecek 

arızalar yüklenici tarafından en geç iki gün içerisinde ücretsiz giderilecektir.   

 

h) Yüklenici akaryakıt ikmallerinde istasyonlarda ATOS’un çalışmaması veya 

araçlardaki ATC cihazının bozuk olması durumunda taşıtların akaryakıt ikmallerini 

arıza formu doldurarak sorunsuz yapacaktır. 

 

i) ATC takılmış olan taşıtların uzun süreli tamiratları nedeniyle kullanılmayan ATC 

cihazlarına yüklenici tarafından sözleşme süresince ücret veya iade talebinde 

bulunulmayacaktır. 

 

j) İdare akaryakıt alınan istasyonlardan gerek gördüğü durumlarda, bir şikâyetin veya 

sorunun olması durumunda alınacak yakıt numunelerinin laboratuvarlarda analizini 

yaptıracak ve tahlil giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. İdare istediği 

sıklıkta yakıt numunesi aldırarak tahlil yaptırmakta serbest olup yüklenici bu talebi 

karşılamak zorundadır 

 

3. AKARYAKIT ÇEŞİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

 

İdarenin ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alınacak akaryakıtların “5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 18 maddesinde yer alan Ulusal Marker işaretlemesinin 

uygulanması, bu konuda yayımlanmış akaryakıt tebliğlerinde yer alan özelliklere, 

usul ve esaslarına uygun” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Orman 

Bakanlığının hava kirliliğini önleme ve diğer konularda her yıl için Hatay’da 

kullanılmasını öngördüğü özellikleri taşıyacaktır. 

 

4. ATOS’UN KURULMASI: 

 

a) Sözleşme süresi içerisinde idareye ait taşıtlara takılacak ATC ile bunların takma ve 

sökülme giderleri yüklenici tarafından ücretsiz karşılanacaktır. ATOS ve ATC’lerin 

kullanımları bedelsiz olacaktır. 

  

b) Sistem yazılım haberleşme ve ATOS’a kayıt edilen idareye ait taşıt ve mal alım 

hareketlerinin güvenliği yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

 

c) ATOS aşağıdaki özellikleri taşımalıdır; 

Sisteme kayıtlı olmayan hiçbir taşıta akaryakıt verilmeyecektir. 

Taşıtlara yakıt dolumu sırasında ATOS ile çalışan akaryakıt pompa tabancası aracın 

yakıt deposundan çekildiği anda dolum otomatik olarak sona erecektir. 

ATOS ile akaryakıt verilen taşıtlar hakkında aşağıda belirtilen bilgi ve dokümanları 

verebilecek nitelikte olacaktır. 

Akaryakıt ikmalinin hangi tarih ve saatte yapıldığını, aracın özelliklerine göre 

verilmesi gereken akaryakıtın cinsini belirtecek verilen akaryakıtın litre karşılığı 

miktarı ile TL tutarını gösterecek idareye ait taşıtlara akaryakıtın verildiği il 

istasyonunun adı ve pompa numarasını gösterecek yakıt ikmali yapacak taşıtın 

plakasını gösterecek. Anlık akaryakıt alımı ile ilgili bilgiler internet üzerinden takip 

edilebilme  imkanı verebilmeli. 

 

d) ATOS’ a kayıtlı taşıtlara akaryakıt verme işlemi sırasında; tarih saat ve aracın ait 

olduğu kurumun adı, kodu, plakası akaryakıtın cinsi, miktarı, birim fiyatı tutarı, 

istasyon adı ve pompa nosunu kapsayan iki nüshalı fişin bir nüshası aracın diğer 

nüshası ise istasyon yetkilisinde kalacaktır.  



 

e) Yüklenici idarenin talebi doğrultusunda ATOS’un çalışması ile ilgili bilgi talep 

etmesi durumunda(İdare istediği sıklıkta bilgi talebinde bulunmakta serbest olup 

yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır) talep karşılanacak ve araçlara akaryakıt 

ikmali yapılacak istasyonları gösteren harita adres listesi ile gerekli dokümanları 

ücretsiz olarak temin edecektir. 

 

f) ATOS’a dâhil olup mal alımı sağlayacak ATC lerin montajı yapılacak taşıtlara ait 

bilgileri gösterir liste mal alım sözleşmesinin onayına müteakip idare tarafından 

yükleniciye bildirilecek 10 (on)  gün içerisinde ATC ve donanımlarının montaj 

işlemleri tamamlanacak ve sözleşmesinin sona ermesi durumunda idarenin talebi 

doğrultusunda cihazlar 10(on)  gün içerisinde takılan cihazlar tam olarak ücretsiz 

olarak taşıtlara zarar vermeden(sökme sırasında olabilecek zararı yüklenici 

karşılamak zorundadır) Yüklenici tarafından söktürülecektir. Yeni araç gelmesi 

halinde idarenin yazılı talebine istinaden 2 gün içerisinde ATC’nin montajı yapılarak 

aktif hale getirilecektir. 

 

5. ARAÇLARDA KULLANILACAK SİSTEME AİT DONANIMLAR: 

A) ATC: 

1. ATC; araç ile bilgileri kapsayan ünitedir. 

2. Yakıt pompa tabancasının anten ile teması halinde doluma ait bilgileri istasyon 

kontrol cihazına iletebilmek için ATC’ler taşıtın depo antenine ve km saatine 

bağlanacaktır. ATC yüklenici tarafından aracın en uygun yerine monte edilecektir. 

 

B) ARAÇ DEPO ANTENİ: 

ATC’den aldığı bilgileri pompa tabanca antenine ileten elektro manyetik iletişim 

halkasıdır. Aracın yakıt deposunun girişine uygun şekilde monte edilir. 

 

C) GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 

 

1. Bozuk olan malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü 

masraf (kontrol muayenesi, vb. gibi) yükleniciye aittir. 

 

2. ATC’lerin araca takıldığı tarihten itibaren akaryakıt sözleşmesinin sona erdiği 

tarihe kadar daima çalışır vaziyette olacaktır.  Sözleşme süresi içerisinde meydana 

gelebilecek ATC servis giderleri yüklenici tarafından ücretsiz karşılanacaktır. 

 

3. Yüklenici ATC’lerin bakım ve onarımları ile ilgili her türlü arızasını en geç iki gün 

içerisinde ücretsiz olarak giderecek ve onarılması mümkün değil ise yenisi ile 

değiştirilecektir. (Değişim için ek bir ücret talep etmeyecektir.) 

   

6. ALINAN MALIN BEDELİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR: 

 

a) Yükleniciye ödemeler; idare alımı yapılan malın idareye ulaşmasından ve gerekli 

kontrollerde mutabakat sağlandıktan sonra tahakkuk işlemleri tamamlanarak Mali 

Hizmetler Müdürlüğü tarafından 60 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.  

 

 

b) ATOS ile taşıtlarımıza alınacak akaryakıt bedelinin ödenmesinde ve fiyat farkı 

verilmesi veya alınmasında malın teslim tarihindeki piyasa fiyatları (EPDK) Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumunca bildirilen fiyatların aritmetik ortalaması dikkate 

alınacaktır. 

 

c) Yüklenici idareye ait akaryakıt harcamalarını her faturanın ibraz edildiğinde 

tüketim tarihine göre her aracın aldığı yakıtı gösteren fişleri ve aylık tüketim 



çizelgelerini EXCELL çalışma sayfası olarak idareye iki nüsha imzalı ve kaşeli 

olarak düzenli gönderecektir. 

 

7. DENETİM VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ: 

 

4734 Sayılı kamu ihale kanunun mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine 

dair yönetmelik hükümleri ve idare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 

yapılacaktır. 

 

8. DİĞER HUSUSLAR: 

 

Bu şartnamede yer almayan hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 

4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunun düzenlemeleri esastır. 

 

 
KAL-YAK TEKNİK ŞARTNAMESİ 

İhale Konusu Malın Özelliği: 

 2.1. Alınacak kalorifer yakıtı EPDK ve TSE’nin belirlediği standartlara (uygulamada 

bulunan son şekliyle) ve aşağıda belirtilen TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygun olacaktır. 

FUEL OİL NO 4 (KAL-YAK) 

ÖZELLİK BİRİM DEĞER SINIR DENEY YÖNETİMİ ASTM 

Yoğunluk(15 ºC’ ta) kg/lt 0,950 En çok 
TS 1013 EN ISO 3675 veya 

TS EN ISO 12185  

Parlama Noktası ºC 56 En az TS EN ISO 2719 

Akma Noktası Kış(a) 

Yaz(b) 
ºC 

-1.1 

+10 
En çok TS 1233 ISO 3016 

Viskozite (100 ºC ‘ta) cSt 10 En çok   TS 1451 EN ISO 3104 

Kükürt % ağırlık  1,5 En çok   TS  EN ISO 8754 

Kül % ağırlık  0,1 En çok TS EN ISO 6245 

Su % hacim 0,5 En çok TS EN 1428  

Toplam Tortu % ağırlık 0,15 En çok   TS ISO 10307-2 

(a)1 Ekim -31 Mart  ( /- 15 gün) 

(b)1 Nisan-30 Eylül ( /- 15 gün) 

Madde 3. İhale Konusu Malın (Fuel oil no 4) Teslimatı: 

3.1. Mal teslimi Teknik değerlere uygun olarak İdarenin istediği şekilde yapılacaktır.  

3.2. Yüklenici, İdarenin ihtiyacı olan yakıtı, Antakya Belediye Başkanlığına bağlı Narlıca 

mahallesinde bulunan asfalt üretim tesisine İdarenin istediği zaman ve miktarlarda 

getirilerek teslim edilecektir. (yüklenici idarenin talebini talep tarihinden en fazla üç gün 

içerisinde temin edecektir.) 

3.3. Yüklenici, İdarenin talep etmiş olduğu yakıtı zamanında ve istenilen miktarda, 

getirmediği takdirde, İdare talep ettiği yakıtı, üçüncü şahıslardan veya firmalardan satın 

almakta serbest olup, bu nedenle yakıt için ödediği fiyat farkı ile diğer bütün masrafları ve 

gecikme cezasını ilk hakkedişten kesecek olup, kalan kısım olursa teminatından 

karşılayacaktır. Firma bu fark ve masrafları itirazsız ödeyecektir.  



3.4. İdarenin sipariş verdiği Kalorifer Yakıtı doğrudan rafineriden alınarak aracın bütün 

boşaltım vanaları mühürlenecek, vanalara vurulan mühürlerin numaraları ile faturada ya 

da sevk irsaliyesinde belirtilen mühür numaraları aynı olacak, ayrıca kesilen faturanın 

ekinde teslim edilen ürüne ait onaylı analiz raporu, sevk irsaliyesi, rafineleri dolum ve 

tartım fişi olacaktır. 

3.5 Kalorifer Yakıtının satın alınması ile ilgili olarak, her türlü, nakliye, yükleme, 

boşaltma, tartı, analiz, istif vb. işlerinden doğacak bütün masraflar yükleniciye aittir.  

 

3.6. İdarenin gözetiminde, yüklenici istenilen numuneyi alarak idarenin belirlediği 

laboratuvarda tahlil yaptıracaktır. İdare istediği sıklıkta tahlil yaptırmakta serbest olup, 

yüklenici itiraz edemeyecektir. Tahlil ücreti yükleniciye aittir. 

3.7. Tahlil sonuçlarına göre yakıtın uygun olmadığı anlaşılırsa, bu durum yükleniciye 

ivedi ve yazılı olarak tebliğ edilecektir. Uygun olmayan teslimata ait yakıt bedeli 

ödenmeyecek ve yüklenici İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Ayrıca 

bozuk yakıt, mevcut olan yakıtın da evsafını bozacağı için depodaki yakıtın tamamı (daha 

önce depoda olan ve eklenen bozuk yakıtın toplamı) yüklenici tarafından alınarak. 

Kantarda tartılacak, tartılan yakıt miktarı kadar teknik şartnameyi karşılayan yakıt tekrar 

depoya boşaltılacaktır. Daha önce bozuk olan yakıt miktarı kadar ödeme yapılacaktır.  Bu 

iş ve işlemler için yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyecektir.            

3.8. Aynı sözleşme süresince evsafa uygun olmayan kal-yak teslimi tekerrür ederse her 

tekerrür eden yakıt miktarı için firma İdareye teslim ettiği yakıtın o günkü bedelinin iki 

katı ceza ödeyecektir.    

3.9. Yüklenici, yakıtı kilogram (kg) olarak idareye teslim edecektir.  Depolara 

boşaltmadan önce idare muayene ve kabul komisyonu nezaretinde dolu tanker “3516 

sayılı ölçüler ve ayar kanunu” hükümlerine göre damgalanmış veya damga yerine geçmek 

üzere belge verilmiş öncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarın bulunmadığı 

yerlerde resmi bir kantarda, resmi kantarın bulunmadığı yerlerde özel kantarlarda 

tartılacaktır. Tanker yakıtı boşalttıktan sonra tekrar aynı personel nezaretinde boş tanker 

aynı kantarda tartılarak bu boş tankerin darası düşüldükten sonra tartı kartına teslim alma 

fişi kesilecektir. Fuel-Oil 4 (Kalorifer Yakıtı) tutanakla teslim alınacaktır. Tartım ücreti 

yükleniciye aittir.  

3.10. Dolu ve boş tartma işlemine giden muayene kabul komisyonu üyelerinin biri 

tankerin içinde şoförün yanında bulunacak, diğerleri ise tankerin arkasından resmi araçla 

takip edecektir.  

3.11. Yüklenici, yakıtın bozuk olması nedeniyle vermiş olduğu cihazlarda oluşacak 

arızalardan sorumlu olup bu arızaların giderilmesi için yapılan masrafları karşılamakla 

yükümlüdür. Karşılamadığı takdirde ilk hakkedişinden kesilecektir.  

3.12. Tankerlerin Kal-yak boşaltımı esnasında hortumlarının temiz olması ve yerleri 

kirletmemesi, boşaltım esnasında yerler kirlenmiş ise firma tarafından temizliğinin 

yapılması ve karşılanması gerekmektedir. 

 Madde 4. Muayene ve Kabul İşlemleri 

 

4.1 Muayene ve Kabul İşlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanan 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 



yürürlüğe giren Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik 

ve Şartnamelerdeki hükümlere göre yapılır. 

 4.2 Yüklenici malı, numunenin alınmasını kolaylaştıracak bir düzende bulunduracaktır. 

 

 4.3. Yüklenici, numuneyi ve numune alımı ile ilgili her türlü aparat ve malzemeyi (uzun 

saplı kepçe, akaryakıt numune şişesi, kova, eldiven, tulum, huni vb.) hazır edecektir. 

 4.4. İdarece görevlendirilen muayene ve kabul komisyonundan bir kişi gelen tankerin 

üzerine çıkarak mühürlü olan tüm kapakları firma elemanına açtırarak tankerin doluluk 

oranına bakar. Firma elemanı açılan tüm kapaklardan numune alarak bir büyük kapta 

toplar ve 3 (üç) adet akaryakıt numune şişesine doldurur. Numune şişeleri mühürlenir ve 

tutanakla imza altına alınır. Numune almak için kepçe, sürahi ve büyük kova, akaryakıt 

numune cam şişesi, çelik telli numaralı mührü vb. malzemeler yüklenici firma tarafından 

karşılanacaktır. İdare isterse tankerin üstünden tüm kapaklardan, isterse alttan ya da her 

iki yerden numuneyi alıp karıştırarak numune aldırmakta serbesttir.  

 

4.5. Boşaltım işlemi bittikten sonra tankerin bütün gözleri komisyon tarafından kontrol 

edilecek ve boş tankerin tartım işleri de bir önceki maddede yazılı olduğu şekilde 

Komisyon huzurunda yapılacaktır. Dolum tesislerinden alınan kantar fişi ile muayene 

kabul komisyonunun hazır bulunduğu kantarda yapılan tartım sonucunda alınan kantar 

fişlerinde belirtilen malın net boşaltılan miktarında farklılık olması halinde, idarenin 

lehine olan kantar fişleri geçerli kabul edilecektir. 

 

 4.6. Dolum tesisleri dışında başka yerlerden herhangi bir şekilde yakıt tedarik edilerek 

İdareye getirilmeyecektir.   
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