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guĞ»ay SArI sATIş irraı,nsixrc ıir rrrxix şARTNAMrcoin.

a_ işix KoNuSu:

l- Bu teknik şartnanıe Ceylanpıııar Tarınr İşletnresinde 1 ( Bir ) yıllık olarak sulu l64.587 dekar ve

krıru ll0.025 dekar olmak iizere toplaın 274,6|2 da alanın buğday sapının satışını kapsar.

2- Satılacak 2020 yılı buğclay ekilişleriııe ait buğday sap ınevkileri, parti numaraları ve alanlar

aşağıdal<i ta[ıloda gösteri lm i ştir.

Sırp satışı._vapılacak buğday ekiliş alanları işletmemizin Beyazkule, Gökçayır, KarataŞ ve

Güıııüşsu tjnitelerincle olup, üretiınler 2020 yılına aittir, istekli buna itiraz edemez.

3- Sap satışı toplam 5l paıli olarak hazırlanmıştır.

B- BALYALaMa İşİ:

B. l- GENBı- rıÜxÜMı-gn:

l- Satışı_vapılaıı sap parselleri hasaclıı-ı bitişi ile hemeıı tesIim edilecektir. Yüklenicihasadın bitiŞi ile

parseli teslinı almış kabııl ecliIir. Buğday saplarıııııı balya yapıln]astnın gecikmesinden dolaYı

oluşabilecelt ltayıplarc,lan işletme soruınlu değildir.(yağmur, rlizgar, hayvan zararı, vS)

2- il-ıale liontısı_ı işte ktıllanılacak alet el<ipn-ıan yiil<leniciye ait oltıp; yüklenici aldığı Parti iÇin, günlük

en az 1.500 dekar alaııda balya yapabilecelt ve yapılan balyaları tarladan kaldırabileçek, KamYOn,

Ball,a ıııaliiı,ıası. Alet ve Elripınan btıluııdrıraçiıl<tır.

3- Balyalaıııa işlemi başlama tarihiııcleıı bitiş tarilıine kadar yiil<lenici ya da kanunİ vekİ[İ balyalama

işlenıi bitene liadar işin başında bıılunmak zorundadır. İşin başında kinıin bulunacağı işletmeYeYazılı

olarak bilclirilecek ve bu şahıs işletıne 1,etkililerinden izin almadan işin başından ayrılmayacaktır.

4_ Yiiklenigi Firma balyalanıa işlen-ıiııe başlan-ıadan önce Kanryon. Balya nrakİnası, Alet ve EkİPmanı

tenıin etı-ııelı zoruııcladır. Al,rıca [ıall,alaına işlemi esrıasında ıııeydana gelecek olumsuzluklara karŞı

işin al<sanııııııası için yardııı-ıcı operatörler bıılıınc{ıırnıak zorı.ındac{ır.

5_ yapılacalt işin bitirilıne stiresi teslin-ı tarihiııden itibaren (Yüklenici, hasadın bitiŞi ile Parseliteslim
alnıış kabı_ıl edilir.) en geç l5 gtincltir. YLikleııici,ve verileıı stirede araziyi teslim etnıediği takdirde

yi_iklenici arazinin işletme kuıllanımına geçtiğini kabııl eder. Yiiklenİcİ buna itİraz edemez.

6_ Ball,a ),apım işlenıi esııasında I<ııllaı-ıılacak oIan Kamyon. Balya nıal<inası. Alet ve EkiPman vb.

ıı,ıalzeı,ıİeııiı-ı işletn-ıeve gelişi_giclişi vc parselileır parsele nakli )'tilileniciYe aittir.

,/- yi.ikleıııci bıığilay hasarlının bitinıinılen t (Bir) giin öırce yüklenİcİ bütün Kamyon, BalYa

makiı-ıası. A let ve E,kipnranları işletmede hazır bulundrıracaktır.

8_ Bah,alanıa işlenıi esnasıncla meydarıa gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kaylpları ile

yapılan ball,aların taşınması esııasıncla 1,üklenici elemanlarının hatası ile meydaıra gelecek, iŞletmeYe



ve 3. şalııslara karşı zararlarclan yiiklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir sorumluluğu

olmayacalitır.

9- Balya yapma ve taşıma iştenıinin sıralamaslna (Parsel bazında) işletme karar verilecektir.
yi-iklenici buna itiraz edemez,

10- Balya yapma işlemi ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamİmlere yüklenİcİ ve

ttinr personeli uyacak ve herhangi bir alisaklıktan yülrlenici sorumlı,ı olacaktır.

ll- yi_iltleııici bu işte çalıştıracağı cıperatörü dahilttin-ı işçilerinin liiınlik bilgilerini ilgili kanun gereği

ilgili Kurıııı-ılara (§G(, N4aliye, Kolluk Kııvvetleri vs.) ve işletmeye zanıanında bildirmek zortındadır.

Bu yüzclen ıneyclana gelecel< hul<u|ti soı-ıı.ıçlardan Ytil<leı-ıici sortımlı"ıdur.

l2- yüklenici firmanııı balya yapnıa işlemi bittikten sonra işletme teknik elemanları tarafından balYa

işlemi y,apılaıı parseller kontroIeclileçektir. Balya işleıniyapılan parsellerde sap birikintileri, PatlamıŞ

bah,alar İub.) dıırumlardan ytililenici flrnıa s<ırunıludur. Sap birikintilerinin, patlanıış balyaların (vb.)

parsellerclen teıniz[ennıesi balya taşııııa işleııri bittikten l ( Bir ) giin sonra Yüklenici firma tarafından

1,.apılacakrır. Aksi takdirde teıııizleıııe içiıı tanınan slire s<ınııncla (Btı süıre 5 günü geçemez) günltik

1.000,00'I'L cezai ışlem ııygıılanacal<tır.

l3- yüklenici bu işte, l6 yaşınclan küçükler ile çalışamayacak derecede yaşlı olan kİŞİlerİ

çalıştırıııayacaktır. Tüm çalışırnlırr T.C. Vııtırndaşı olacalr veya Türldye Cumlıuriyetİ sınırları
İçint|e çırlışma iznine sahip yabancı uyrulrlu kişilerden olacalıtır. Bu kişilerin resmi evrak ve

belgeteri İşletme Müdürlüğüııe ibrıız edilecektir.

l1- 55l0 Sal ılı Soslal Cüı,enlili Kantııırı ı,c 4857 Sar ılı İş Kanııntı çerçevesİnde olası İş kazalarında

sorrını l ıı l tıli taı1-]ameı,ı yiiklen ic iye a itti r.

l5- işçi sağlığı bakınrından yapılacak işiıı özelliğine göre kııllanılması zorlınlu olan her türlü koruma

ınalzemesi (Korrıyucu gözli.ik, Maske, Etdiven vs.) Yiiklenicİ tarafından karşılanacaktır. Bu
malzeıırelerin kııllanılıııanıasından dolayı meydana gelebilecek kaza ve olaylardan Yüıklenici soruınlu

olacat<tır. Bı_ı drırıımdan işletı-ııeniı-ı hiçbir sorııııı|ulıığu olmayacalitır.

l6- işletınenin tarlaclaki biçinı riiksel<liği Irrısrıstıncla her hangi.bir taalıh|idü yoktur. Tarladaki

mahsul clıırrımuna göre. tarla yapısına vs. gibi teknik özelliği lşletmece takdir edilerek biÇim

yapılaoal<tır. Yüklenici buna itiraz edenıez.

l7- Parsellere müşteri tarafınclan verilen fiyat İşletmemizce Lıygun görülmliş İse yazılı olarak

tebliğ eclilir. Tebliğ tarihinclen itibareıı müşteri satın aldığı parseIin biçilip biçilmediğini kendisi

takip eclece|<tir. ParseIin biçildiği ı,ııüşteri,ve ayrıca tebliğ edİlmez ve Bİçİm yapıldıktan sonra

teslin-ıat ti i len yapı lnıış sayıl ır.

l}.II- ÇALIŞMAYA ESAS uÜxÜıuı,nn:

l-Hasat edilen buğday parselleriııde işletmenin uygun görmesİ halinde balya yapma iŞi

başlatılacaktır. Parsel clışına stiresi içerisinde çıkarılmayan balyalar İşletme tarafından parsel dıŞına

çıkarılaııal< cılup. yapılan ınasraflar ı,iiltleniciden tahsil edileçelttir. Bu taşıma sırasında balYalarda

ı.ı-ıe1 clana gelecel< ,nİu, u" ziyaııclaı-ı işletnıe sorlınıltı olma\,acaktı r. Yül<leı-ıici firma bı-ı konuda itirazda
[,ı ıı l tı ı-ı a ı-ı-ı az-.



2_Toprağıır sıkışmasına sebep olacak yağışlı durumlarda, ba.lya yükleme ve taşıma işleminin

yapılmasıııa işletme teknik elemarılarıı-ı.u-kuro, verilecektir. Yüklenici firma bu konuda itirazda

bulunaınaz.

3_iş yeri teslinı alındıktan soı-ıra arazideki sap ve balyaların korı"ınnrası güıvenliği YtikleniciYe aittir,

ı.ı.İouno gelebilecek yangtn, lrırsızlık vb. tİinı olumsuz drırumlardan işletmenin bir sorumluluğu

olmayacal<tır. yriklenici m'eydana gelebilecek olan herhan gi bir zarar-ziyandan iŞletmeYi sorumlu

tutamaz. Btı zarar_ziyaırdaıı dolayı lıerhangi bir hak talep edenıez,

4_yüıklenici firıııa arazide yaptığı balyaları işletme arazisi içerisincle istif YaPamaz, Aksi takdirde

arazide iziı.ısizolarak yup,İun nİıva istiReri işletnıe imkAnları tarafından araziden Çıkarılacak oluP

1'ap ı laıı ı-ııasrat]ar ),üklen ic iden tahsi l ed i lecekti r,

5-Yüklenici İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler clışında balya yapma işlemini bitirınek

zorundaclır. Miicbir sebepler vııl<lıu-n.lan taırınacak ek s|irç işletmeoe YükleniciYe bildirilecektir,

işletıııeı-ıiıı taıııclığı ek stire clışıncla Yüklenici bir hak talep eclemez. Yüklenici YağıŞ vs, gibi kÖtü hava

şartlarıııclaıı ,r.yJunu geleceİ beltlenıeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz,

6- Balya yapma işlemi esnasıırcla kullaırılan trim Kamyon, Balya makinası, Alet ve Ekipmanlarının

akaryak ıt ı r,e ttin-ı gic{e rleri, yLik leıı i c i,ı,e aitti r,

7_ Bu Tel<ııik şartname, iclari şartnanıe ile birlikte hüküm ifade eder.


