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BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2019 YILI 432 DEKAR PARSELDE 1. ÜRÜN DANE MISIR SATIŞINA AİT 

HASAT VE NAKLİYE İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. 

 

 GENEL HÜKÜMLER 

 1.1 Müşteri İşletmenin istediği süre ve zamanda mısırların hasat ve nakliyesini 

tamamlamak zorundadır. 

 1.2) Müşteri, işin yürütülmesi esnasında çalıştıracağı işçilerin isimlerini ve kimlik 

bilgilerini ilgili kanun gereği ilgili Kurumlara (SSK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında 

bildirmek ve yasa gereği bu işçilerle ilgili ödenmesi gereken vergi, harç ve sigorta primi vs 

ödemek zorundadır. Bu yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan Müşteri sorumludur. 

Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılmasında sakınca olan kişilerin çalıştırılmasının 

sorumluluğu da müşteriye aittir.  

 1.3 Müşterinin çalıştırdığı işçiler işletmenin genel çalışma şartlarına uymaya, işletmenin 

mal ve tesislerini korumaya mecburdur. Müşterinin çalıştırdığı işçilerin her türlü tedbirsizlik, 

kasıt, kusur ve ihmalinden dolayı işletmenin uğradığı kaza ve maddi zararlardan müşteri 

sorumludur. Tespit edilen zararlar tutanağa bağlanır ve müşteriden tahsil edilir. 

 1.4 Müşterinin çalıştırdığı işçilerin işletmeye geliş-gidiş ve işletme içerisindeki 

taşınmaları Müşteriye aittir. (Karayolları Trafik Kanununun 65/1-f maddesine göre işçi 

taşınmasında otobüs, midibüs gibi vasıtalar kullanılacaktır. “Araç üzerinde açıktan insan 

taşımak” suç teşkil ettiğinden Müşteri işçileri açık araç üzerinde taşıttırmayacaktır.) İşçilerin 

işyerine getirilip götürülmesi esnasında trafik kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin 

kontrol edilmesi Müşteriye ait olup, bu yüzden doğabilecek maddi ve manevi zararlar müşteriye 

aittir. Bu konuda işletme sorumluluk kabul etmez.  

 1.5 İşin teknik şartnamede belirtilen esaslarda yürütülmemesi durumunda işletmenin işi 

geçici olarak durdurma, tekrar veya telafi ettirme ve gerekli diğer tedbirleri alma hakkı vardır.  

 1.6 Müşteri, bu şartname esasları dâhilinde üstlendiği işin ifasında “İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Tüzüğü” hükümleri ile diğer mevzuata uymakla yükümlüdür. Müşteri bu 

yükümlülüğe uymaması sonucu meydana gelecek kazalar ve hukuki sonuçlardan sorumlu 

olacaktır.   

 1.7 Müşteri işin ifası sırasında çalıştırdığı işçilerin beden bütünlüklerinin ihlali veya 

ölümleri ile sonuçlanan kazaların hukuki neticelerinden sorumludur. Müşteri ayrıca yine işin 

ifası sırasında işçilerinin 3’ncü şahıslar ve bu şahısların menkul ve gayrimenkul mallarına 

verdikleri zararlardan ve gayrimenkul mal hukuku ve haksız fiillerden doğan sorumluluğunun 

karşılığı olan tazminattan da sorumludur. Müşteri bu hususlarda işletmeden herhangi bir ödeme 

talebinde bulunamaz.  

 1.8 Müşterinin binek aracı tarlaya giriş ve çıkışlarında tarlada bulunan yetkiliye haber 

verecektir. 

 1.9 Çalışma saatleri, İşletme teknik elemanlarınca tespit edilir ve müşteri buna uymak 

zorundadır. 

1.10 Müşteri istediği takdirde işletme imkânları dâhilinde yemekhane ve kalacak yerden 

bedeli mukabilinde istifade edebilir.  
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2-HASAT İŞİNİN YÜRÜTÜLMESİ: 

2.1 Müşteri şartnamede belirtilen hasat alanını en geç 20.09.2019 tarihinde terk etmek 

zorundadır.  

2.2 Her Grupta çalıştırılacak yeteri kadar Biçerdöver; en az 2012 model ve üstü olmak üzere 5 

sarsaklı, sap kıyıcı kiti bulunan hasat tablalı Biçerdöverler olacaktır. Biçerdöverde dane kaybı 

İşletmece tespit edilen oranı geçmeyecektir. Sap kırıcısı olmayan biçerdöver kesinlikle 

çalıştırılmayacaktır. 

2.3 Hasat sırasında nem oranı yüksek olduğunda İşletme o parseldeki hasadı 

durdurabilir ve başka parselde hasadı devam ettirebilir, durdurulan parseldeki nem oranı 

normale döndüğünde müşteri parseldeki yarım kalan hasadı tamamlar. Müşteri bu duruma 

herhangi bir itirazda bulunamaz. 

2.4 Müşteri İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında hasadı bitirmek zorundadır. 

Mücbir sebepler vukuundan tanınacak ek süre İşletmece müşteriye bildirilecektir. İşletmenin 

tanıdığı ek süre dışında Müşteri bir hak talep edemez. Müşteri yağış vs. gibi kötü hava 

şartlarından meydana gelecek beklemeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.  

2.5 Yeteri kadar biçerdöver ile hasat yapılacaktır. Çalıştırılacak operatörlerin 

Biçerdöver operatör belgesi olacaktır. 

2.6 Hasat esnasında biçerdöverlerden meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya 

can kayıplarından müşteri sorumludur. İşletmemizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

2.7 Biçilecek parseller ve parsellerin biçim sırası işletmece tespit edilecektir. 

2.8 Günlük hasadın başlama ve sona erdirme saatleri mesai saatlerine bağlı değildir. 

Hasat ve mahsulün teslimat işi Teknik yönden, işletme teknik personelince tespit edilen 

saatlerde yapılacaktır. 

2.9 Hasat süresince biçme, harmanlama ve temizleme üniteleri işletmemiz teknik 

elemanlarınca sık sık kontrol edilecek gerektiğinde müdahale edilerek Müşterice gerekli ayar 

ve bakımı yapılacaktır. Biçerdöverlerin her türlü göstergeleri çalışır durumda olacaktır.  

2.10 Biçme hızı, biçme yüksekliği, dolap, elek, batör ayarı ve biçerdöver üzerindeki tüm 

ayarlar uygun bir hasadın sağlanabilmesi için biçerdöver kullanma talimatına uygun olarak 

işletmemiz yetkili elemanlarınca tespit edilir. 

2.11 Hasat için girilen parsel herhangi bir mücbir sebep olmadan ve işletmeden habersiz 

değiştirilip başka bir parsele başlanmaz. İşletmece belirtilen hasat sırasına göre parsellerin 

hasadı yapılır.    

2.12 Müşteri biçerdöverlerinde meydana gelebilecek yangın veya çalıştırdığı personelin 

dikkatsizliği vs. sebeplerle olabilecek tarlada yangınının meydana getirebileceği mal kaybı, 

zarar ziyan Müşteriden tahsil edilir. 

2.13 Biçim esnasında vukuu bulabilecek herhangi bir arıza nedeniyle biçim 

geciktirilemez. Arıza büyük olduğu takdirde Müşteri başka biçerdöver temin ederek işlerin 

aksamadan yürütülmesini sağlayacaktır. Müşteri biçerdöverlerinde meydana gelecek arızalar 

işletme imkânları ile giderilebilecekse iş kartı açılıp, tamiri yapılarak bedeli Müşteriden tahsil 

edilir. 

2.14 Hasat ile ilgili olarak işletmece çıkarılacak tamimlere Müşterice riayet edilecektir. 

2.15 Hasada başlamadan önce biçim ile ilgili her türlü teknik bilgiler idare yetkililerince 

verilir, ayarlar yapılır, koçan ve dane atmaya karşı tedbirler alınır. Yüklenici kendisine iletilen 

teknik ölçü ve ayarlara uymak zorundadır. Bu ölçü ve ayarlar mahsulün cins ve çeşit vs. 

durumuna göre değişebilir. Yüklenici değişiklik için itiraz edemez. Ayarsızlık veya 

yanlışlıklardan meydana gelen zayiatlar olduğu takdirde teknik heyetle tespiti yapılıp rapor 

edilir ve yükleniciden tahsil edilir. Bu konuda itiraz kabul edilemez. 
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 TİGEM’in 16.02.2004 Tarih ve 25 Nolu Genelgesi gereği; Hasat kayıpları ile ilgili 

olarak aşağıdaki hususlar eksiksiz uygulanacaktır. 

2.14.1 İşletme hasat dane kayıpları belirlemek üzere İşletme elemanlarından oluşan 

Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonu oluşturacaktır. Bu komisyon hasat öncesi dane kayıplarını; 

Müşterinin yetkili elemanlarının da katılımıyla tespit ederek tutanak düzenlenecektir. 

2.15.2. Bu komisyon hasat sonrası yapacağı ölçümlerle hasat edilen parsellerde 5 (Beş) 

ayrı yerden yapacağı ölçümlerle hasat sonrası dane kaybını tespit edecektir. 

2.15.3. Hasat sonrası dane kaybı miktarından hasat öncesi tespit edilen dane kaybı 

miktarı çıkarılmak suretiyle Gerçek hasat dane kaybı tespit edilecektir. Bu kayıp parsel 

veriminin %1.5 dan fazla olmayacaktır. % 1.5 dan fazla dane kaybı miktarı parsel verimine 

oranlayarak Kg olarak tespit edilecektir. Tespit edilen mahsul miktarı İhalede oluşan satış 

fiyatının %25 fazlası ile Müşteriden tahsil edilir. 

 

 3- HASAT EDİLEN MAHSULÜN KANTARA KADAR TAŞINMASI : 

3.1 Kamyonların kasaları delik olmayacak, mahsul taşımaya elverişli olacaktır. Kasası 

mahsul taşımaya elverişli olmayan kamyon çalıştırılmayacaktır. Günlük çalıştırılacak kamyon 

sayısı hasat edilen mahsulün tamamını taşıyacak kadar olacaktır. 

3.2 İşletmede kantar bulunmadığı için tartım işlemi, işletme ve alıcının ortak 

belirleyeceği işletmeye yakın bir kantarda tartılır. Tartım işlemi sırasında işletme ve alıcı 

firmadan birer kişi bulundurulması zorunludur.   

3.3 Kamyonların sevk ve idaresi ekip başına aittir. Arıza durumunda ekip başına haber 

verilecektir. 

3.4 Tarladan yükünü alan şoför fiş veya marka almadan tarladan ayrılmayacak, kantara 

gittiğinde fişi veya markayı kantardaki görevliye teslim edecektir.  

3.5 Her gün iş bitiminde tarlada tutulan defter kaydı ile kantar kayıtları birbirini tutması 

gerekir. Aksi halde kaydı tutmayan kamyon şoförü hakkında işlem yapılır. 

3.6 Her kamyon içerisinde ruhsat fotokopisi bulunacaktır. Kantardaki tartımdan sonra 

ruhsat fotokopileri kantara verilecektir. 

3.7 Kamyon kullanan şoförlerin ehliyetleri yeterli olacak ve arabalar trafik kurallarına 

uygun olacaktır. 

3.8 Nakliye esnasında firmanın gerek bu işle ilgili olarak çalıştıracağı personel 

bakımından gerekse taşıdığı yük bakımından yürürlükteki ceza hukuku, yasalar, iş kanunu, 

trafik kanunu, vergi kanunları, SGK mevzuatı ile ilgili bütün kanunlar, Karayolları Trafik 

Tüzüğü v.s. tüzük ve nizamların uygulanmasından doğacak her türlü sorumluluklar Müşteriye 

aittir.  

 3.9 Kamyon şoförü hareket etmeden önce kamyonuna yüklediği malını dökülmeyecek 

şekilde kendisi düzeltecektir. 

 3.10 Kamyonlar hareket etmeden önce branda çekilecek olup, brandasız yük 

taşınmasında ısrar edilmeyecektir. Brandasız yük taşıdığı tespit edilen kamyona sefer başına 

500,00 TL ceza kesilecektir.  

            3.11 Mahsul tartımları araç ruhsatındaki istiap haddelerine göre yapılacaktır. 

 

 

                  BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

                         Tuğba GÜRBÜZ                               Olcay AKIN 

                        Bitki Üretim Şefi V.                          İşletme Müdürü 
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