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ESKİŞEHİR ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 

PROJESİ 

HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

İŞVERENE İLİŞKİN BİLGİLER 

Adı                                                                                                                                                                                                                                                                : T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 

Adresi  : Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 

16250 Osmangazi/Bursa 

Telefon  : 0 224 211 13 27 

Faks : 0 224 211 13 29 

E-posta  : bebka@bebka.org.tr 

TANIMLAR 

Bu şartnamede geçen; 

Ajans   : T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nı, 

Yapılacak İş  : Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel 

Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi işini, 

Danışman/Yüklenici : Organize Sanayi Bölgelerinde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının 

Araştırılması Projesi’ni yürütecek firma veya konsorsiyumu, 

Proje Ekibi  : Danışman/yüklenici firma tarafından hizmet alımı işini yerine 

getirmek üzere kurulacak ekibi, 

ES   : Endüstriyel Simbiyozu, 

ESO   : Eskişehir Sanayi Odası,  

ESOOSB  : Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi 

OSB   : Organize Sanayi Bölgesi’ni  

ifade eder.  

MADDE 1.  İŞİN KONUSU 

Bu Teknik Şartname, öncelikli olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi 

Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren firmalar olmak üzere Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların 

fayda sağlayabileceği işbirliği potansiyellerinin araştırılmasını ve bu işbirliklerinin hayata 

geçirilmesi halinde Bölge’ye sağlayacağı çevresel ve ekonomik kazanımların ortaya konulmasını 

konu alır. 
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MADDE 2.  İŞİN KAPSAMI 

OSB içerisinde yer alan firmaların birbirleri veya OSB dışında yer alan endüstriyel simbiyoz 

potansiyeline sahip firmalar ile çeşitli işbirliği imkânlarını değerlendirerek ve ortaklıklar kurarak 

çevresel etkilerini (kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı vb.) azaltmalarına ve rekabet 

avantajı sağlamalarına imkân tanıyacak “Endüstriyel Simbiyoz” yaklaşımı bu çalışmanın kapsamı 

içerisine girmektedir. 

Hizmetin sağlanacağı çalışma alanı Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Fizibilite Raporu 

baz alınarak ESOOSB olarak belirlenmiştir.  Hizmet kapsamında öncelikli olarak belirlenen OSB 

içinde yer alan firmalar değerlendirilecek olup, OSB dışında yer alıp projeye katkı verebilecek ve 

potansiyel ES olanakları içerisinde yer alabilecek diğer firmalara da gerekli görülmesi halinde proje 

çalışmalarına dahil edilebilecektir.  

İşbu Hizmet Alımı İşi kapsamında, OSB’de uygulanma potansiyeli bulunan endüstriyel simbiyoz 

olanaklarının belirlenmesi amacıyla yürütülecek faaliyet adımları aşağıda belirtilmiştir: 

• Proje Hazırlık Toplantısı 

• Fizibilite Raporunun ve OSB Verilerinin İncelenmesi 

• Anket Formlarının Hazırlanması ve Firmalara Uygulanması 

• Firma Ziyaretleri 

• Ara Değerlendirme Toplantısı 

• Sinerji Çalıştayı 

• Sinerjilerin Derlenmesi ve Firmalara Raporların Hazırlanması 

• Pilot Projelerin Belirlenmesi 

• Genel Raporlama 

 

2.1 Proje Hazırlık Toplantısı 

Yüklenici tarafından Madde 5’de belirlenen teknik özelliklere ve şartlara uygun olarak proje 

ekibi oluşturulacaktır. Ajans ile yüklenici tarafından oluşturulan proje ekibi temsilcileri ESO 

ve söz konusu işin yürütüleceği OSB Müdürlüğü temsilcileri ile detaylı bir görüşme/görüşmeler 

yapılacaktır. Yüklenici çalışmanın çerçevesi, konusu, yürütülecek faaliyetler ve zaman 

planlaması konusunda bilgilendirme yapacaktır. Toplantı yeri ve sunum ortamı Ajans, ESO 

veya Müdürlük tarafından sağlanacaktır.  

2.2 Fizibilite Raporunun ve OSB Verilerinin İncelenmesi 

2015 yılında yayınlanan Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Programı Fizibilite 

Raporu’nun incelenip ön değerlendirme yapılarak Yapılacak İş için Ajans ile birlikte 

kullanılacak yöntemin ana hatları belirlenecektir.  OSB’den talep edilecek veri seti (sektörel 

dağılım, firma NACE kodları vb.) danışman tarafından belirlenecek ve temin edilen veriler 

incelenerek çalışmada kullanılmak üzere derlenecektir. OSB verilerinin bölge müdürlüğünden 

temini Ajans tarafından sağlanacaktır. OSB dışında yer alan firmalara ait veri ihtiyacı 

durumunda Ajans veya ESO veriyi temin edecektir. 
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2.3 Anket Formlarının Hazırlanması ve Firmalara Uygulanması 

Firmalardan veri/bilgi almak amacıyla anket formları Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. 

Hem veri/bilgi temini hem de Endüstriyel Simbiyoz konusunda bilinçlendirme ve farkındalık 

yaratma amaçlı olarak uygulanacak anket çalışmasında işletmelerin genel yapısı, kullandıkları 

hammadde bilgileri, atık bilgileri (tür, miktar, bertaraf yöntemi vb), mevcut durumda 

endüstriyel simbiyoza yönelik uygulamalarının bulunup bulunmadığı gibi konulara yönelik 

olarak sorulara yer verilecek ve en az 50 adet işletmeye anket uygulanacaktır. 

Oluşturulacak anket formlarında bu anket ile elde edilecek verilerin bu proje dışında hiçbir 

amaçla kullanılmayacağı, resmî kurumlar dâhil olmak üzere paylaşılmayacağı hususları deklare 

edilecektir. Bu bilgilerin muhafazasından Ajans, OSB Müdürlükleri ve Yüklenici sorumlu 

olacaktır. Hazırlanan anketler, uygulama aşamasından önce Ajans ile paylaşılacaktır ve 

Ajans’ın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılacaktır. Hazırlanan anket 

formları OSB tarafından bölgede yer alan tüm firmalara e-posta ve faks yoluyla iletilecektir. 

Bölge dışında yer alıp projeye katkı verebilecek ve potansiyel ES olanakları içerisinde yer 

alabilecek diğer işletmelere de gerekli görülmesi halinde anketler iletilebilecek ve bu işletmeler 

tarafından doldurulan anketlerin ise yüklenici firmaya iletilmesi Ajans ve OSB müdürlükleri 

tarafından sağlanacaktır. 

2.4 Firma Ziyaretleri 

Yüklenici tarafından bir önceki aşamalarda temin edilen veriler ve değerlendirmeler sonucunda 

endüstriyel simbiyoz olanakları açısından öne çıkan sektörlerde yer alan ve konuyu 

benimseyebilecek, katkı verip örnek olabilecek firmalar belirlenecek ve ziyaret edilecektir.  

Ziyaret edilecek firmaların belirlenmesi konusunda OSB müdürlükleri ve Ajans yetkililerinden 

görüş alınacaktır.   Firma ziyaretleri için randevular Yüklenici’nin programı da göz önünde 

bulundurularak Ajans ve OSB Müdürlüğü tarafından alınacaktır. 

Ziyaretler Ajans personeliyle birlikte Yüklenici tarafından oluşturulan proje ekibindeki 

koordinatör ve/veya bir uzman/teknik personel tarafından en fazla 2 (iki) aylık bir süre içinde 

gerçekleştirilecektir.   

Belirlenen firmalar ile, ankete geri dönüş yapıp yapmamalarına bakılmaksızın ziyaret 

gerçekleştirilerek proje çerçevesinde ortaya çıkabilecek potansiyel ES olanakları ile ilgili 

detaylı bilgi alışverişi yapılacaktır. Ziyaret edilen firma anketi yeterli düzeyde doldurmamış ise 

anketin görüşme esnasında yüz yüze doldurulması Yüklenici tarafından sağlanacaktır.  

Bölge dışında yer alıp projeye katkı verebilecek ve potansiyel ES olanakları içerisinde yer 

alabilecek diğer işletmeler de gerekli görülmesi halinde yüklenici tarafından ziyaret edilecektir. 

Toplamda en az 50 işletme ziyaret edilecektir. 

Her bir ziyaret edilen firma için firma iletişim bilgileri, görüşülen kişi bilgileri, görüşme notları 

ve temin edilen verileri içeren firma ziyaret formları Yüklenici tarafından oluşturulacak ve 

doldurulacaktır. Ziyaretlerin tamamlanmasını takiben bütünleştirilen ziyaret formları Ajansa 

sunulacaktır. 
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2.5 Ara Değerlendirme Toplantısı 

Mevcut çıktıların değerlendirilmesi ve sonraki adımların detaylı planlanması amacıyla Ajans 

temsilcileri ile Yüklenici arasında bir toplantı yapılacaktır. Toplantı yeri ve zamanının 

belirlenmesinde Ajans ile mutabık kalınacaktır. 

2.6 Sinerji Çalıştayı 

İş kapsamında firmalar arası potansiyel endüstriyel simbiyoz projelerini belirlemek amacıyla 1 

(bir) adet sinerji çalıştayı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Ajans ile koordinasyon içinde 

Yüklenici tarafından; katılımcı profili ve beklentiler belirlenecek, katılımcı seçiminde 

yönlendirici olunacak, bulunması gereken sektörler ile ilgili görüş verilecek, toplantı ve çalıştay 

planlaması yapılacak, sunumlar hazırlanacak ve yapılacak, çalıştayın yönetimi sağlanacak, 

çalıştay sonucunda elde edilen sektörel ve atıklara yönelik çıktılar değerlendirilecektir. 

Anketler ve ziyaretler kapsamında edinilen bilgiler ile NACE ve EWC (European Waste Codes) 

kodları esas alınarak atık kullanımına yönelik ön bilgiler ışığında çalıştaya davet edilecek 

firmalar/sektörler Yüklenici tarafından değerlendirilecektir.  Bu kapsamda çalıştaya davet 

edilecek kilit katılımcılar, Ajansın da görüşü alınarak Yüklenici tarafından belirlenecektir.  

Sinerji çalıştayı kapsamında; Yüklenicinin önerileri doğrultusunda davetli listelerinin 

oluşturulması, ilgili ESO, ESOOSB ve yerel kurumlar ile bağlantıların ve koordinasyonun 

sağlanması, davetlerin ve duyuruların yapılması, takip edilmesi, toplantı yerinin, ikramların ve 

sunum ortamının hazırlanması Ajans tarafından sağlanacaktır.   

Yüklenici tarafından çalıştay çıktıları değerlendirilecek ve firmalara gönderilmek üzere bir 

sayfalık özet sonuç raporu (çalıştay bildirimi) hazırlanacaktır. OSB özelinde hazırlanacak özet 

sonuç raporu çalıştayın tamamlanmasını takiben en geç 1 hafta içerisinde katılımcılarına 

iletilmek üzere Ajans’a sunulacaktır.  Raporların katılımcılara ulaştırılması Ajans tarafından 

sağlanacaktır. 

2.7 Sinerjilerin Derlenmesi ve Firmalara Raporların Hazırlanması 

Yüklenici tarafından çalıştay, firma ziyaretleri ve anket sonuçları değerlendirilerek çıkan tüm 

sinerjiler “firmalar bazında” derlenerek ES potansiyeli olan firmalara ayrı ayrı gönderilmek 

üzere bilgi notu hazırlanacak ve çalıştaydan sonra en geç 2 hafta içerisinde Ajans’a 

sunulacaktır.  Bilgi notlarının katılımcılara ulaştırılması Ajans tarafından sağlanacaktır. 

2.8 Pilot Projelerin Belirlenmesi 

Yüklenici tarafından anket çalışması, firma ziyaretleri ve sinerji çalıştayı sonuçları başta olmak 

üzere farklı kanallardan elde edilen veriler analiz edilerek, sinerjinin hayata geçebilmesi için 

uyulması gereken standartlar, alınması gereken izin ve onaylar vb. değerlendirilerek potansiyel 

oluşturabilecek ES olanakları belirlenecektir. Bu olanaklardan öncelikli olan asgari 5 adet 

potansiyel sinerji Yüklenici firma, ESO, OSB Müdürlüğü ve Ajans tarafından seçilecek ve 

seçilen bu olanaklar için fizibilite konsept notlarının hazırlanması aşamasına geçilecektir.  

Fizibilite konsept notu firma özelinde hazırlanacak olup raporun içeriğinde firma için 

potansiyel sinerjinin detaylı tanımı, edinilecek kazanımlar ve varsa gerekli yatırım tahmini yer 

alacaktır.  
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2.9 Genel Raporlama 

Nihai raporda bu belirlenen endüstriyel simbiyoz olanaklarına ait fizibilite konsept notlarının 

yanı sıra anket çalışmaları, firma ziyaretleri, sinerji çalıştayı gibi projenin başından itibaren 

yürütülen tüm faaliyetlerin çıktılarına yer verilecektir. Rapor uygulanan yöntemin, 

metodolojinin, kullanılan modellerin (varsa) ayrıntılarını içermelidir. 

Hazırlanan nihai rapor iş bitimini takiben en geç 2 hafta içerisinde Ajans’a sunulacaktır.  İlgili 

rapor; eğer varsa, Ajansın görüşleri ile revize edilecektir.  Ajansın talep etmesi durumunda bu 

raporun bir kısmı veya tümü yüklenici tarafından Ajans ofisinde yüz yüze bir sunum şeklinde 

gerçekleştirilecektir. 

MADDE 3. TESLİMATLAR 

1. Proje Hazırlık Toplantı Tutanağı 

2. OSB Veri Formu 

3. Firma Anket Formları  

4. Firma Ziyaretleri Formları 

5. Ara Değerlendirme Toplantı Tutanağı 

6. Çalıştay Özet Raporu 

7. Firma Özet Raporları 

8. Fizibilite Konsept Notları 

9. Sonuç raporu 

MADDE 4.  ÖDEMELER 

Sözleşme konusu iş için avans verilmeyecektir. Aşağıda belirtilen iş paketlerinin eksiksiz bir 

şekilde tamamlanmasını müteakip sunulan teslimatların kabulüne istinaden tabloda belirtilen 

ödeme oranlarında olmak üzere 1 (bir) ara ve 1 (bir) nihai ödeme şeklinde ödeme yapılacaktır. 

İş Paketi No  İş Paketleri/Görevler Teslimatlar Ödeme Oranı (%) 

1 Proje Hazırlık Toplantısı Proje Hazırlık Toplantı 

Tutanağı 

30 

Fizibilite Raporunun ve 

OSB Verilerinin 

İncelenmesi 

OSB Veri Formu 

Anket Formlarının 

Hazırlanması ve Firmalara 

Uygulanması 

Firma Anket Formları  

Firma Ziyaretleri Firma Ziyaret Formları 

2 Ara Değerlendirme 

Toplantısı 

Ara Değerlendirme 

Toplantı Tutanağı 

70 

Sinerji Çalıştayı Çalıştay Özet Raporu 

Sinerjilerin Derlenmesi ve 

Firmalara Raporların 

Hazırlanması 

Firma Özet Raporları 

Pilot Projelerin Belirlenmesi Fizibilite Konsept Notları 

Genel Raporlama Sonuç raporu 
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Ara ödeme muayene kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra Yüklenici tarafından 

düzenlenecek fatura karşılığında 30 gün içinde gerçekleşecektir. Yüklenici’ye sözleşme 

bedelinin dışında hiçbir ad ve nam altında fiyat farkı ödemesi yapılmayacaktır. 

MADDE 5. YÜKLENİCİ İÇİN TEKNİK YETERLİLİK KRİTERLERİ 

Bu şartnameye teklif verecek olan kurumlar aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır: 

Yüklenici ve/veya Yüklenici bünyesinde çalışan koordinatör toplamda en az 1 adet benzer 

nitelik, içerik ve teklif bedelinin en az %70'ü büyüklüğünde OSB/il/bölge düzeyinde 

endüstriyel simbiyoz programı yürütmüş olmalıdır. Bu kapsamda, Teknik Şartname Ek-1’de 

belirtilen form doldurulmalıdır.  

Kilit personele ilişkin özgeçmişlerin Ajansa teklif aşamasında sunulması gerekmektedir. 

Teknik/kilit personel iş bu şartnamenin 5.1. maddesinde belirtilen kriterleri sağlamalıdır.  

5.1. Teknik Personel/Kilit Personel 

Endüstriyel simbiyoz konusunda uzman, en az 5 yıl tecrübeye sahip ve daha önce benzer bir 

proje yürütmüş olan 1 adet çevre mühendisi koordinatör/ekip lideri olmak üzere; Teknik 

çalışmalar (anket, analiz, saha çalışmaları, çalıştay moderasyonu vb.) konusunda deneyime 

sahip en az üniversite mezunu uzmanlardan oluşan ve tam zamanlı olarak görevlendirilen en az 

2 kişilik bir çalışma ekibi (toplam en az 3 kişi) oluşturulacaktır. Yüklenici, gerekli çalışmaları 

yürütebilecek farklı disiplinlerden ihtiyaç duyduğu sayıda personeli Ajansın onayını alarak 

görevlendirebilecektir. 

MADDE 6.  İŞİN SÜRESİ ve İŞ PLANI 

İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, danışmanlık hizmetinin alınması ve 

işin çıktısı olan nihai raporun tamamlanmasına kadar devam edecek işin süresi 9 (dokuz) aydır. 

Öngörülen iş planı ekte verilmektedir. İş planında belirtilen süreler esas alınacak olup taraflarca 

gerekli ve uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilecektir. 

6.1. İşin Süresi 

Teslim edilecek kısım Öngörülen teslim dönemi 

Nihai Rapor 9 ay sonu 

6.2. İş Planı 

Aktiviteler/Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Proje Hazırlık Toplantısı          

Fizibilite Raporunun ve OSB Verilerinin 

İncelenmesi 

                  

Anket Formlarının Hazırlanması ve 

Firmalara Uygulanması 

         

Firma Ziyaretleri          

Ara Değerlendirme Toplantısı          
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Sinerji Çalıştayı          

Sinerjilerin Derlenmesi ve Firmalara 

Raporların Hazırlanması 

                  

Pilot Projelerin Belirlenmesi                   

Genel Raporlama (Nihai Rapor)                   

MADDE 7. DİĞER HÜKÜMLER  

• Teklif değerlendirme sırasında gerekli gördüğü durumlarda Yükleniciden yazılı 

veya sözlü açıklamaları ve bunlarla ilgili belgeleri isteyebilir.  

• Sözleşme konusu işin yapılabilmesi amacıyla kullanılması gerekli olan tüm 

yazılım ve donanım ürünleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır.  

• Sözleşme konusu işin yapılabilmesi için gerekli her türlü ulaşım, konaklama vb. 

giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

• Bu İş kapsamında mal alımı yapılmayacaktır.  

• Yüklenici şartnamede belirtilen hizmetleri sağlarken kendi imkân ve araçlarından 

faydalanacaktır. Ayrıca ekipman talep hakkı bulunmamaktadır.  

• Yüklenici herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir. Hiçbir şekilde fiyat farkı 

ödenmeyecektir. 

• Yüklenici işin başından sonuna kadar elde ettiği tüm bilgi, belge ve dokümanların 

sağlıklı bir şekilde korunmasından, saklanmasından ve muhafazasından 

sorumludur. 

• Yüklenici bu çalışma için firmalar, OSB Müdürlükleri ve/veya diğer resmi 

kurumlardan alınan bilgi, belge ve dokümanlar dahil olmak üzere, elde edilen 

verileri hiç bir şekilde başka bir amaçla kullanamaz ve üçüncü şahıslarla 

paylaşamaz. 

• Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi 

sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma 

altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin 

ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali 

sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda Ajanstan herhangi bir talepte 

bulunamaz. Buna rağmen Ajans hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer 

hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder.  
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EK 1 BENZER İŞ ÖZET BİLGİ FORMU 

Benzer iş kapsamında teklif dosyasında sunulan çalışmalar hakkındaki özet bilgiler aşağıdaki 

tablo formatına uygun olarak da belirtilecektir. 

 

NO KURUM ADI 
SÖZLEŞME 

TARİHİ 

İŞİN 
TESLİM 
TARİHİ 

ÇALIŞMANIN KONUSU 

1     

2     

3     

…     

  

Yüklenici Firma Adı: 

İmza ve Kaşe:  

 


