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2020/2021 KAMPANYA DÖNEMİ HARİCİ SAHA PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 
(MÜTEAHHİT) 

 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları  

Bu sözleşme, bir tarafta Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer 
tarafta …………………. (bundan sonra “Nakliyeci” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 
akdedilmiştir. 

 

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 

2.1. Şirketin adresi: Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah.Diriliş Cad. No: 2 Suluova/AMASYA olup,  

Tel no: 0358 417 25 11 

Faks no: 0358 417 25 17 

Elektronik posta adresi : amasyaseker@amasyaseker.com.tr dir. 

2.2. Nakliyecinin tebligat adresi: ………………………………………………….. 
Tel no  :……………………. 
Faks no: …………………… 
Elektronik posta adresi (varsa): ………………………. 
2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres 

değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili 
tarafa yapılmış sayılır. 
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, 
teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler  

 
Madde 3- İş Konusu  

 Sözleşmenin konusunu şirketin 2020/2021 kampanya döneminde ekim sahası dışından ± %30 toleranslı 
162.280 Ton pancar taşıttırılması işi oluşturur. Pancar yükleme yerleri ve tonajları nakliyecinin ekli teklif 
formunda belirtilmiştir. İhaleye teklif verilen yere 50 km’ye kadar mesafelerdeki köylerden ve/veya tarlalardan 
yapılan nakliyeler aynı ton/km nakliye fiyatı üzerinden hesaplanacağını nakliyeci kabul ve taahhüt eder.   

Hava şartları, Şirketimizin tek taraflı takdir edeceği işletme zorunlulukları ve başka sebeplerle nakledilecek 
pancar miktarının sözleşmenin imzası sırasında kesin olarak tayini mümkün olmadığından ekli listeye pancar 
miktarı, tahmini ve takribi olarak yazılmıştır. 
Ekli listede belirtilen köylerden hiç pancar nakledilemeyeceği gibi daha az miktarda pancar nakledilebileceğini 
nakliyeci kabul etmektedir. Ayrıca tahminen ve takriben bildirilen bu pancarın fazlası ile gerçekleşmesi de 
mümkün bulunmaktadır. 

Nakliyeci, tahmini olarak bildirilen pancar miktarına dayanarak hiç pancar nakledilememesi veya az 
nakledilmesi sebebiyle Şirketimizden zarar, ziyan veya her ne nam ile olursa olsun talepte bulunmayacağını 
veya bu miktarların üstünde nakledilen pancarların tamamını fiyat farkı, zarar, ziyan vesaire namlarla hiçbir 
munzam ücret talep etmeden taşıyacağını ve yasal yollardan hak ve tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan 
ve taahhüt etmiştir. 
 

 
Madde 4-Sözleşmenin Türü ve Bedeli            

 Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, Şirketçe hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin 
miktarı ile bu iş kalemleri için Nakliyeci tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan KDV 
hariç TL/Ton …………………. Bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat 
teklif cetvelinde Nakliyecinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.  
 

Madde 5-Sözleşme Bedeline Dâhil Olmayan Giderler 
Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil) yerine getirilmesine ilişkin vergi, 

resim, harç giderleri ile sözleşme damga vergisi masrafları sözleşme bedeline dâhil değildir. Nakliye Sigortası 
Nakliyeciye aittir. Nakliyeci nakliye sigortasının kendisi tarafından yapılacağını kabul ve beyan eder. İlgili 

mailto:amasyaseker@amasyaseker.com.tr


 
AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 

Sayfa 2 / 4 

mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp Şirket tarafından 
Nakliyeciye ödenecektir. 

 
Madde 6- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler  

 Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç giderleri ile sözleşme damga vergileri 
Nakliyeciye ait olacaktır. 

 

Madde 7- Teminata İlişkin Hükümler   

7.1. Kesin Teminat : Nakliyeci bu işe ilişkin olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip  ………………………. 
lik Nakdi veya Banka Teminatı verecektir.  

7.2.  Kesin Teminatın Geri Verilmesi: 
 Kesin teminat; 
 Taahhüt konusu işin sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlandığı, Nakliyecinin bu işten 
dolayı Şirkete herhangi bir borcunun olmadığı şirketçe tespit edildikten sonra kesin teminat Nakliyeciye 
iade edilir. Her ne surette olursa olsun teminatlar haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir kararı konulamaz 
 
Madde 8- Ödeme ve Fiyat Farkı: 
Pancar Taşıma bedelleri ilişik listede yazılı yükleme yerlerinden hizalarındaki birim fiyatlar üzerinden 

hesap edilmek suretiyle haftalık olarak şirketin belirlendiği günlerde Nakliyeciye ödenecektir. 
 Sözleşmeye esas iş bu fiyatlar sabit olup, nakliyeci taşımanın sonuna kadar resmi ve özel müesseseler 
tarafından (Madeni yağlar, lastik, yedek parça vs. gibi malzemelere) yapılacak zamlar veya işçi ücretinin artması 
halinde ücret farkı talep etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 
 Son teklif tarihinden sonra akaryakıt perakende satış fiyatlarında oluşacak artış ve eksilişler hesap kesim 
tarihinde (K.D.V. Hariç) Suluova’daki en düşük mahalli perakende satış fiyatı esas alınarak, şirket tarafından bu 
maddede belirtilen esaslara göre hesaplanmak suretiyle taşıma fiyatlarına oran dâhilinde yansıtılacağını buna 
ilişkin herhangi bir itirazda bulunmayacağını nakliyeci kabul beyan ve taahhüt eder.  
  Bu artış ve eksilişlerin taşıma fiyatlarına yansıması, taşıma mesafesi göz önüne alınmak suretiyle bir 
kamyonun 1 Km.’ de (10 Ton ve daha yukarı kamyon için) 0.310 Litre mazot sarfiyatı göz önüne alınarak şirket 
tarafından hesaplanarak ödenecektir. 
 Mazot fiyatlarındaki artış ve eksiliş farkı yalnızca gidiş mesafesi için uygulanacaktır.  
 
           Madde 9- Cezalar ve Kesintiler:     

Nakliyeci işbu sözleşmenin Sevk yerleri belirtilen yerlerden günlük sevkiyat programına göre taşıma 
yapmakla yükümlüdür. Günlük teslimattan, kanunların tanıdığı fors majör hallerin veya şirketin sebebiyet 
verdiği gecikmelerin dışında her ne sebeple olursa olsun bir noksanlık vuku bulduğunda, günlük programa göre 
taşınmayan beher ton pancara Nakliyecinin ilk istihkakından ton başına o yükleme yeri için ödenmekte olan 
nakliye ücretinin ilk beş günü için, günlük % 5’i (Yüzde beşi) bu durumun devam etmesi halinde ise beşinci 
günden sonra günlük % 10’u hiçbir yazışmaya mahal vermeksizin nakliyeciden tahsil edileceğini nakliyeci kabul 
ve beyan eder. Ayrıca nakliyeci mevcut araç taleplerini 24 saat içinde talep mahallinde bulunduramadığı 
hallerde nakliye şirket imkanları ile yapılacak olup doğabilecek fiyat farkları her türlü zarar ve ziyan için şirket 
tarafından nakliyeciye rücu edileceğini, buna ilişkin hiçbir itirazda bulunmayacağını nakliyeci kabul ve taahhüt 
eder. 
 
 Madde 10- Nakliyecinin İş ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatından doğan sorumlulukları: 

Nakliyecinin çalıştırdığı kimseler için iş kanunun işverenlere yüklediği yükümlülükler nakliyeciye ait 
olacağı gibi, bu gibilere ait her türlü işçi sigortaları primleri nakliyeci tarafından ödenecektir. Bunun için gerekli 
ihbarların zamanında yapılmamasından ve sigorta primlerinin müddetinde ödenmemesinden ve işçi sigortaları 
ile ilgili bordroların tanzim edilerek vaktinde ilgili makamlara verilmemesi, yasal mevzuata uymama nedeni ile 
doğmuş her türlü sorumluluk ve cezalar nakliyeciye ait olacaktır. Ayrıca nakliyeci tarafından yasal 
yükümlülüklere uyulmaması ( Örneğin; istiap haddinden fazla tonaj yüklemesi v.b.) nedeni ile mevzuat gereği 
şirketin karşılaşacağı ve ödemek zorunda kalacağı her türlü idari para cezasının nakliyeciden tahsil edileceğini 
nakliyeci kabul beyan ve taahhüt eder.  
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Madde 11-İşin Kontrolü ve Denetimi 
İşin, sözleşmede tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği Şirket 

tarafından görevlendirilen personel aracılığıyla denetlenir. Şirketin denetim yetkisi nakliyecinin kontrol 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

 
Madde 12- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar 
Bu sözleşme ve ekinde de yazılı bütün işler, işlemler ve taahhütlerin ifa edilip, edilmediği, taraflar ile 

alacak ve borç hesapları hakkında, Şirketin alakalı personeli tarafından tanzim edilecek evrak ve Şirketin tasdikli 
defterleri, bunların muavin kayıtları ve sair her nev’i şirket belgeleri, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 193. Maddesi gereğince taraflarca yegâne esas ve delil kabul edilmiştir.  

Madde 13- Nakliyecinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları:   
           Nakliyecinin sözleşme konusu iş ile ilgili olarak çalıştıracağı personelin seçimi, yeterliliği, iş sağlığı ve 
güvenliği ve yasanın nakliyeciye getirmiş olduğu tüm hukuki, idari ve cezai yükümlülükler nakliyecinin 
sorumluluğu altındadır. Alt işveren Asıl iş veren ilişkisi kapsamında iş kazası ve benzeri bir neden ile şirketin 
ödemek zorunda kalacağı miktar herhangi bir yazışmaya mahal vermeksizin nakliyeci tarafından ödeneceğini 
nakliyeci kabul ve taahhüt eder.  
 
 Madde 14- Şahıslara, Mala ve Tesislere karşı nakliyecinin sorumluluğu: 

Sözleşme konusu işin ifası sırasında gerek Şirketimize, gerek 3. Şahıslara ve gerekse Şirketimiz ile 
sözleşme yapan üreticilerin tarladan yüklediği pancarlarına, vasıtalarına, mal ve tesislerine veya canlarına 
nakliyecinin personeli veya vasıtaları tarafından verilecek bilumum zarar ve ziyanlardan sorumlu ve muhatap 
nakliyecidir. Üreticinin ve şirketin uğrayacağı her türlü zararın nakliyecinin hakedişlerinden tahsil edileceğini 
nakliyeci kabul beyan ve taahhüt eder.  
 Nakliyeci herhangi bir ihtara ve ikaza lüzum kalmadan, iş güvenliği sağlamak amacıyla, şirketin iş 
güvenliği önlemlerine uyacak ve iş mevzuatında öngörülen tüm emniyet tedbirleri ile çalıştırdığı kişilerin sağlık 
ve güvenliği korumak üzere, zamanında gereken her türlü sıhhi, teknik vb. önlemleri alacaktır. 

 
Madde 15- Nakliyecinin İşi Devir Yasağı 
Nakliyeci taahhüt ettiği işi Şirketin yazılı muvafakatini almadan kısmen ya da tamamen başka birine devir 

veya temlik edemez. 
Şirketin yazılı muvafakatini almaksızın işi kısmen veya tamamen başka birine devir veya temlik ettiği 

takdirde Nakliyecinin taahhüt ve mesuliyetleri tamamen baki kalacağı gibi Şirket sözleşmeyi hiçbir kanuni 
merasime ihtarname gönderilmesine ve mahkemeden hüküm istihsaline hacet kalmaksızın feshe ve sözleşmenin 
16. madde hükümlerinin tamamını uygulamaya yetkili olacaktır. 

 
Madde 16- Şirketin Hizmeti Başka Nakliyecilere Yaptırma Yetkisi 
Nakliyeci, taahhüdü verilen program dâhilinde zamanında yerine getirmemesi, sözleşmenin 15. 

Maddesinin nakliyeci tarafından ihlal edilmesi halinde Şirketin dilerse sözleşmenin feshi cihetine gitmeyerek, 
taahhüdün yapılmayan kısmı için Nakliyeci nam ve hesabına dilediği herhangi bir ihale usulü ile başka bir 
Nakliyeciye veya üçüncü şahıslara yaptırmaya yetkili olacağını, bundan doğacak fiyat farkı ile Şirketin 
uğrayacağı bilumum zarar ve ziyanı faiziyle birlikte Nakliyecinin tahakkuk eden ve edecek istihkakından, 
yetmediği takdirde kat’i teminatından kesileceğini, aşan kısmı ise şirketin ilk talebinde Nakliyeci tarafından Bila 
itiraz tediye edileceğini nakliyeci kabul beyan ve taahhüt eder. 

 
Madde 17- Sevkiyat Programı ve Uygulanması 

 Şirketimiz tarafından nakliyeciye, taşıma işlemine başlamadan evvel bir sevkiyat programı verilecek ve 
bu programda yapılacak değişiklikler de aynı şekilde nakliyeciye bildirilecektir. Nakliyeci günlük olarak şirketin 
bildireceği miktarda aracı pancar sevkiyatı için hazır bulunduracak ve bu miktar pancarı günü gününe 
nakliyeciye bildirilen Şirketimiz tesislerine ve/veya şirketimize bağlı pancar alım tesislerine sevk edecektir.  
 

Madde 18- Kamyonların Yükleme ve Boşaltılması: 
 Pancar, ekli teklif formunda gösterilen yerlerden Şirketin belirleyeceği uygun kefeli kepçeler veya 
pancar temizleme ve yükleme makinası ile vasıtalara yükletilecektir. Nakliyeci sevkiyatın aksamaması için 
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kamyonlarını devamlı hazır bulundurmak mecburiyetindedir. Pancarların vasıtalara yüklenmesi görevli 
personelimizin vereceği programa göre yapılacaktır. 
 Nakliyeci vasıtaları, Şirketimiz tesislerinde, şirketimize bağlı pancar alım tesislerinde ve/veya şirketin 
kiraladığı herhangi bir silo sahasına boşaltılacaktır. 
 

Madde 19- Kamyonların Tartılması: 
 Nakliyeci sevk yerlerinde vasıtaların tonajına uygun tonajdaki kamyonlarla taşıma yapacaktır. 
Nakliyecinin vasıtaları şirketimize ait pancar alım kantarlarında tartılacaktır, ödemede esas şirketimize ait 
kantar tartısı olacaktır. 
 

Madde 20-Teslimat Sorumluluğu 
 Nakliye konusu malın (Şeker pancarı) her türlü zarar sorumluluğu teslimat tamamlanıncaya kadar 

Nakliyeciye ait olacaktır. Kamyonlarda yolda yükünü boşalttırmayı gerektirecek bir arıza olduğu takdirde 
pancarların yere dökülmeyip ilk boş kamyona aktarılmak suretiyle Şirketimize gitmesi sağlanacaktır. Bu şekilde 
toprak çakıl kum ot v.b. herhangi bir yabancı maddenin karışmaması sağlanmış olacaktır. Aksi halde boşaltma 
esnasında görülecek yabancı maddeli pancarların temizlettirilmesi Nakliyeciye ait olacaktır. Şirketin her iki 
halde de oluşacak her türlü zarar ve ziyanın protesto keşidesine ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın 
Nakliyeci tarafından nakden ve derhal ödenecektir. Nakliyeci, kontrol sonucu noksan çıkacak pancar için 
herhangi bir taşıma ücreti isteğinde bulunmayacaktır.  

 
Madde 21- Nizami Kapasitelere Uygunluk: 
Nakliyeci, vasıtalarının nizami kapasitelerine ve Karayolları Trafik Kanununa uygun olarak seyirlerinden 

bizzat sorumludur. 
 
Madde 22- Anlaşmazlıkların Çözümü 
Bu sözleşme uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Suluova Mahkemeleri ve 

Suluova İcra Daireleri yetkilidir. 
 
Madde 23- Yürürlük 

Bu sözleşme; taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 2020/2021 Kampanya Dönemi’nin süresi 
boyunca geçerlidir. 

23 maddeden ibaret olan bu sözleşme; Şirket ve Nakliyeci tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan 
sonra ……………….. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. 

 

                      ŞİRKET     

                       NAKLİYECİ                                        AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 

 

 

 

 


