
 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

BALYALI ÇAYIR VE RYEGRASS KURU OTU SATIŞ İHALESİNE AİT TEKNİK 

ŞARTNAMEDİR. 

A- İŞİN KONUSU:  

1- Bu teknik şartname Sultansuyu Tarım İşletmesi üretimi 150.000 kg balyalı kuru çayır otu ile 

150.000 kg ryegrass otu satışını kapsar.  

2- Satılacak kuru çayır ve ryegrass otlarının, parti numaraları,  miktarları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

3- Sap satışı 2 parti halinde ihale edilecektir.   

PARTİ NO MEVKİ ADI TAHMİNİ MİKTARI (KG) BALYA TİPİ 

1 MERKEZ  150.000 YUVARLAK(RULO) 

2 YENİKÖY 150.000 PRİZMATİK 

B- BALYALAMA İŞİ 

B.1- GENEL HÜKÜMLER:  

1- Balya yükleme işlemi başlama tarihinden bitiş tarihine kadar yüklenici ya da kanuni vekili 

balyalama 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. 

2- Yüklenici Firma balya yükleme işine başlamadan önce günlük en az 200 balya yükleyecek ve 

taşıyacak, kamyon, kepçe, alet ve ekipmanı temin etmek zorundadır. Ayrıca balya yükleme işlemi 

esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamaması için yardımcı operatörler 

bulundurmak zorundadır. 

3- Yapılacak işin bitirilme süresi iş yeri teslimi yapıldığı tarihten itibaren en geç 20 gündür.  

Yüklenici buna itiraz edemez.                  

4- Balya yükleme işlemi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can 

kayıpları ile yapılan balyaların taşınması esnasında yüklenici elemanlarının hatası ile meydana 

gelecek, işletmeye ve 3. şahıslara karşı zararlardan yüklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir 

sorumluluğu olmayacaktır.  

5- Balya taşıma işleminin sıralamasına (mevki bazında) işletme karar verecektir. Yüklenici buna 

itiraz edemez.  

6- Balya yükleme işlemi ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici 

ve tüm personeli uyacak ve herhangi bir aksaklıktan yüklenici sorumlu olacaktır.  
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7- Yüklenici bu İşte 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.  

8- Yüklenici firma balya yükleme işlemini bitirdikten sonra işletme teknik elemanları tarafından 

balya istifli sundurmalar kontrol edilecektir. Sundurmaların kenarında ve içlerinde patlamış 

balyalar (vb.) durumlardan yüklenici firma sorumludur. Sap birikintileri, patlamış balyaların (vb.) 

sundurmalardan temizlenmesi balya taşıma işlemi bittikten 1 ( Bir ) gün sonra yüklenici firma 

tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde temizleme için tanınan süre sonunda ( Bir Gün ) günlük 

1.000 TL cezai işlem uygulanacaktır.  

9- 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.  

10- 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde olası iş 

kazalarında sorumluluk tamamen yükleniciye aittir.  

11- 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.  

B.II- ÇALIŞMAYA ESAS HÜKÜMLER:  

1-Sundurmaların dışına süresi içerisinde çıkarılmayan balyalar işletme tarafından sundurmaların 

dışına çıkarılacak olup, yapılan masraflar yükleniciden tahsil edilecektir. Bu taşıma sırasında 

balyalarda meydana gelecek zarar ve ziyandan işletme sorumlu olmayacaktır. Yüklenici firma bu 

konuda itirazda bulunamaz. 

2-İş yeri teslim alındıktan sonra ot sundurmalarındaki balyaların korunması ve güvenliği 

yükleniciye aittir. Meydana gelebilecek yangın, hırsızlık vb. tüm olumsuz durumlardan 

işletmenin bir sorumluluğu olmayacaktır. Yüklenici meydana gelebilecek olan herhangi bir zarar-

ziyandan işletmeyi sorumlu tutamaz. Bu zarar-ziyandan dolayı herhangi bir hak talep edemez. 

3-Yüklenici, İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında balya taşıma işlemini bitirmek 

zorundadır. Mücbir sebepler vukuundan tanınacak ek süre İşletmece Yükleniciye bildirilecektir. 

İşletmenin tanıdığı ek süre dışında Yüklenici bir hak talep edemez. Yüklenici yağış vs. gibi kötü 

hava şartlarından meydana gelecek beklemeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

4- Balya taşıma işlemi esnasında kullanılan kamyon, kepçe, alet ve ekipmanlarının akaryakıtı ve 

tüm giderleri, yükleniciye aittir.  

5- Yüklenici yangına karşı tedbir almak zorundadır. Çıkabilecek yangın konusunda oluşacak maddi 

ve yasal sorumluluklar yüklenici sorumludur. 

6- Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ile birlikte hüküm ifade eder. 

 

           Aytaç YONTÜRK 

             Bitki Üretim Şefi 
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