
 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

BALYALI YONCA KURU OT SATIŞ İHALESİNE AİT  

TEKNİK ŞARTNAMEDİR. 

A- İŞİN KONUSU:  

1- Bu teknik şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 1.000 Ton( Beyazkule Hemitaş Bölgesinde)  Balyalı 

Yonca Kuru Ot satışını kapsar.  

Satışı yapılacak kuru ot miktar, cins ve bulunduğu bölge ekte gösterilmiş olup firma buna itiraz edemez.  

B.1- GENEL HÜKÜMLER:  

1- Teslim yeri işletmemiz Beyazkule Hemitaş Stok alanıdır. 

2- Yükleme işlemi başlama tarihinden bitiş tarihine kadar yüklenici ya da kanuni vekili yükleme işlemi bitene 

kadar işin başında bulunmak zorundadır. İşin başında kimin bulunacağı işletmeye yazılı olarak bildirilecek ve bu 

şahıs işletme yetkililerinden izin almadan işin başından ayrılmayacaktır. 

3- Yüklenici Firma günlük 150 ton yükleme taşıma işlemi yapmak zorundadır. Aksi takdirde eksik kalan tonaj 

için 20 TL/ton günlük cezai işlem uygulanacaktır. 

4- Yüklenici Firma yükleme işlemine başlamadan önce Kamyon, Alet ve Ekipmanı temin etmek zorundadır. 

Ayrıca yükleme işlemi esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamaması için yardımcı 

operatörler bulundurmak zorundadır. 

5- Yükleme işlemi esnasında kullanılacak olan Kamyon, Alet ve Ekipman vb. malzemenin işletmeye gelişi-gidişi 

yükleniciye aittir.                  

6-  İdarece balya yükleme işlemi için belirtilen ve yükleniciye yazılı olarak bildirilen tarihten 1 (Bir) gün önce 

yüklenici bütün Kamyon, Alet ve Ekipmanları işletmede hazır bulunduracaktır.  

7- Balya yükle işlemi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıpları ile balyaların 

taşınması esnasında yüklenici elemanlarının hatası ile meydana gelecek, işletmeye ve 3. şahıslara karşı 

zararlardan yüklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.  

8- Balya yükleme ve taşıma işleminin sıralamasına (yığın bazında) işletme karar verilecektir. Yüklenici buna 

itiraz edemez.  

9- Balya yükleme işlemi ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici ve tüm personeli 

uyacak ve herhangi bir aksaklıktan yüklenici sorumlu olacaktır.  

10- Yüklenici bu işte çalıştıracağı operatörü dâhil tüm işçilerinin kimlik bilgilerini ilgili kanun gereği ilgili 

Kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) ve işletmeye zamanında bildirmek zorundadır. Bu yüzden 

meydana gelecek hukuki sonuçlardan Yüklenici sorumludur.  

11- Yüklenici firmanın balya yükle işlemi bittikten sonra işletme teknik elemanları tarafından balya yükle işlemi 

yapılan yığınlarda kontrol edilecektir. Balya yükleme işlemi yapılan yığınlarda sap birikintileri, patlamış balyalar 

(vb.) durumlardan yüklenici firma sorumludur. Sap birikintilerinin, patlamış balyaların (vb.) yığınlardan 

temizlenmesi balya taşıma işlemi bittikten sonra yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bu patlamış sap 

birikintileri yüklenici firma tarafından kamyonlara yüklenip alınacaktır. Yüklenici firma bununla ilgili itirazda 

bulunamaz.  



12- Yüklenici bu işte, 16 yaşından küçükler ile çalışamayacak derecede yaşlı olan kişileri çalıştırmayacaktır. Tüm 

çalışanlar T.C. Vatandaşı olacak veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları İçinde çalışma iznine sahip yabancı 

uyruklu kişilerden olacaktır. Bu kişilerin resmi evrak ve belgeleri İşletme Müdürlüğüne ibraz edilecektir.  

13- Resmi Tatil (Pazar, Bayram) günlerinde İşletme istediği takdirde Yüklenici çalışmak zorundadır.  

14- 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde olası iş kazalarında sorumluluk 

tamamen yükleniciye aittir.  

15- İşçi sağlığı bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü koruma malzemesi 

(Koruyucu gözlük, Maske, Eldiven vs.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu malzemelerin 

kullanılmamasından dolayı meydana gelebilecek kaza ve olaylardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumdan 

işletmenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.  

16- Yüklenici talep etmesi halinde elemanlarına işletme imkânları dâhilinde bedeli mukabilinde yemek 

verilecektir. Yüklenici istediği takdirde işletme imkânlar dâhilinde kalacak yerden bedeli mukabilinde istifade 

edebilir.  

17- Yüklenici tarafından alınan yığınlar %30 eksik veya fazla olabilir. İşletme Yüklenici firmanın almış 

olduğu yığınlardan %30 eksik veya fazla yükleme yaptırabilir. Yüklenici firma bu konuda itiraz edemez. 

18-Yükleme saatleri işletmenin belirlemiş olduğu saatlerde yapılacaktır. Yüklenici firma bu konuda itiraz 

edemez. 

19-İşletme yığın yerlerinden kuru ot yemlik değerleri öğrenmek amaçlı analiz yaptırmamıştır. Yüklenici 

firma işletmeye analiz değerleri ile ilgili itirazda bulunamaz. 

 20-İhale konusu kuru otlara ait numuneleri iştirak edecek müşteriler ihaleden önce işletmelerdeki yığın 

yerlerinde görebilirler. Satıştan sonra yüklenici firma kuru otun kalitesiyle ilgili itirazda bulunamaz. 

21-Yüklenici firma yükleme işlemini yaptıktan sonra merkez tohum hazırlama tesisinde bulunan kantarda 

tartım işlemini yapmak zorundadır. Yüklenici buna itiraz edemez.  

22- Yığın yerlerindeki balyalı kuru otlar 250-450 kg/adet arasında değişmektedir. Firma buna itiraz edemez. 

23- Yüklenici firma yükleme esnasında meydana gelebilecek ürün kayıplarından sorumludur (yangın, vb). 

Meydana gelebilecek ürün kayıplarını ihale fiyatı üzerinden ödemeyi kabul eder. Yüklenici firma bu konuda 

itiraz edemez. 

24-Yüklenici firmaya ihalede almış olduğu yığın işletme yetkilileri tarafından gösterilecektir. Yüklenici 

firma yanlış yığına girdiği takdirde ot bedeli ihale fiyatı üzerinden % 50 fazlasıyla ceza olarak müşteriden 

alınır. Yüklenici firma bu konuda itiraz edemez. 

25-İhale yapıldıktan ve yükleniciye yığındaki otun teslimatı yapıldıktan sonra meydana gelecek zarar ve 

ziyanlardan İşletme sorumlu değildir. (Yangın, yağmur vs) 

26-Yüklenici veya işletmemin iradesi dışında kalan taahhüdün yerine getirilmesini imkansız kılan veya 

geciktiren olaylar (yangın, tabi afetler, salgın hastalıklar, grev, hükümet kararları vs) ilgili resmi makamlarca 

tevsik edilmek kaydıyla mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin varlığı taahhüdün ifasını imkansız kılması 

halinde işletme veya yüklenicinin talebi üzerine müşterinin taahhüdü feshedilir. Mücbir sebep taahhüdün 

ifasını bir süre geciktiriyorsa işletme ya taahhüdü fesheder veya makul bir süre verir. Mücbir sebep 

taahhüdün mücbir sebebin vukuundan önceki kısmının yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri değiştirmez.  

                                                                                                                                                                                                   


