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re«ıııi« şARTNAMeoin.
Bu Şartnamede Tarım İşIetmeleri Genel Müdürlüğü 'rİceı,ı" Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

'İşı-erı,rr" ihaleye iştirak eden veya üzerine ihale edilen gerçek Veya tüzel kişilerde "ı,ıÜŞTrnİ" oıaraı<
adIandırıImıştır.

Bu Şartname; İşletmemizin 2o21 yılı istihsali tahmini 2,tL5 Ton Portakal, 90 Ton Mandarin
ile 1.o2o Ton Greyfurt Mahsulünün Tofur satlşı için düzenlenmiştir.
1, Hasat idarenin göstereceği teknik usul ve şartlara göre yapllacaktlr.
2. Hasat esnasında yapraklı meyve kesmek, ağaç dallarını zedelemek, ağaç dalIarını kırmak, mahsulü

yolmak suretiyle alma, ağaçları silkmek kesinlikle yasaktır. Ayrıca aşırı yağışlı günlerde traktörle ağaç
a ra sına g irilmeyecektir,

3. Hasatta üçayaklı merdiven kullanılacak hasat makasla yapılacaktır.
4. Hasat esnasında lYüşteri işçi güVenliğini sağlamak zorundadır.
s. İhale edilen ürünler cı_oehicıp vi İru Sertifikaslna sahiptir. Ürünlere ait GLoBALGAp ve İTU

Sertifikasl belgeleri sadece İşletmemizden satln allnan ürünlerde kulIanıIabilir.
6. Sertifikalara ait GGN numaraslnln baŞka üreticilerden allnan ürünlerde kullanllmasının tespit edilmesi

halinde doğacak tüm zarar müŞteriden tahsil edilir.
7. Sözleşme imzalanmasından itibaren bahçedeki mahsul müşteriye teslim edilmiş sayılır, Doğabilecek

hastaIık ve zarartılar. tabi afetIer. aşırı vağış. su baskını, don. dolu, rüzq6r. hırsızlık vs. gibi her türlü
zarar-zivan müsteriye a ittir.

8. Hastaltk ve zararlıların ortaya çlkmasü haIinde yapllacak gerekli mücadeleler müŞteriye ait olup,
kullanılacak ilaçların narenciyede yan etki denemesinden geçmiş, ruhsatlı ve iŞletme teknik
birimlerince uygun görülen ilaçlar olacaktır.

9, İşIetmemiz GLoBAL GAP sertifikalı ürün yetiştirdiği için hiçbir şekilde narenciyede ruhsatı olmayan
ilaç ve BGD (Hormon) kullanılması yasaktır. Özellikle haIk arasında meytut (2.4-D Amin) olarak bilinen
ilacın kullanılması kesinlikle yasaktır.

10. Dibe dökülen mahsul en geç haftada bir gün toplanacak, bahçe içerisinde çürümeye bırakılmayacaktır.
Döküntü Ve lskarta mallJr jube şefliğinin göstereceği yere Müşteri tarafından gömülecek, yapılmadlğı
takdirde idare bu işi yaptlrarak masraflarını Müşteriden tahsil edecektir.

11. Hasat işlerinin sonuna kadar bahçenin baklml işletmeye aittir. Hasat süresince işletme idaresince
gerekIi görüldüğü hallerde su|ama. oübreleme. toorak isleme. ilaclama gibi bakım iŞleri işletme
İdaresinİe yapılabilecek, kış mevsiminde uygulanan Granür Potasyum Sülfat, Triple SüPer Fosfat
(TsP) Ve Amonyum Sülfat gübreleri meyveye değmesi durumunda herhangi bir meyve zararı olmadığı
bilinmelidir. Bu gibi bakım işlerine Müşteri müdahale edemeyecektir. Meydana gelecek zarar ziyandan
Müşteri hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

12. parİellerde müşteri taraftndan zirai mücadele yapılması durumunda; kullanılan ilacın etki süresi
geçmeden hasat yaptlmayacak. Bu süre bitmeden, hasat için bahçeye hiçbir şekilde girilmeYece ktir.

13. Haiat kasaIarı parsellerde dağınık blrakılmayacak ve kullanıImaz halde olanlar işletmemizden
uza kla ştırılaca ktır.

14. Müşteriier her parsele ait kaylt defterIerinin suretini almak için hasada başlamadan en az 2 9ün önce
ilgili şube şefi ve Tarım İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçeceklerdir.

15, Hasat esnasında aşağıda belirtilen taıimatıara uyulması zorunludur.
a) Hasatta kullanılacİk makaslar klor veya dezenfektanla her ağacın hasadı bittiğinde tem izlenecektir.
bj ı1asatta kullanılacak kasalar, toplama kaplarının temlzliğine dikkat edilecek kasalar topraklı kırık,

küfIü olmayacaktlr.
c) Hasat sırasında makasların dikkatli kullanllması sağlanacak bitkilerin muhtelif yerlerinde yaralama

yapılmamasına dikkat edilecektir. Meyve sapları kısa kesilerek kasalarda meyvelerin birbirine
batması önlenecektir.

d)Parsel başlartndaki tabelalarda yazllan ilaç-hasat arasl süreye uyulması mecburidir. Erken hasada
izin Verilmeyecektir.

e)Hasatta çalişacak tüm iŞÇilerin ttrnak kontrolü yapılacak uzun Ve kirli tırnaklı işçiler hasatta

çal|ştırılmayacak her sabah işe başlamadan eller sabunla yıkanacaktır.
r1 Üasat yapılan parsellere yakın tuvaletler kullanılacak açık alanda tuvalet ihtiyacı g iderilm eyecektir.
glruvaıetıerin temizliğine'özen gösterilecek, su boşa harcanmayacak. Tuvaletlere hasar Verildiği

tespit edildiğinde hasar ücreti alıcıdan temin edilecektir.
h) Mümkünse hasatta çalışan işçilere önlük giydirilerek üst baŞ temizliğine dikkat edilecek. Hasat

sırasında eldiven kullanılmaslna özen gösterilecektir.



i; larsellerde hiçbir şekilde döküntü meyve bırakılmayacaktır.
j) Hasat sırasında oluşabilecek kazalara karşı ilkyardım çantası bulundurulacaktır.
k)Parsellerde çöp (gazete, torba, kasa, naylon vb.) bırakılmayacak varsa çöpler hasat bittiğinde

toplanIp en yakın çöp kutusuna atılacaktır,
l) Bulaşıcı hastalığı olan (Tüberküloz, tifo, tifüs vb.) ve açık yaraları olan kişiler hasatta

çallştlrllmayacaktır.
m) Bu kuraIlara uyulmamasından dolayl sertifika (globalgap) iptali olması durumunda tüm

sorumluluk müşterilere aittir. Hangi parsel ya da parsellerden kaynaklanıyorsa hatalı her parsel
için 20.0O0,0O.-TL ceza a lınaca ktır.

n)MüŞteriler Ve işin ifası esnasında çaIışacak _ 
personel; Covid-19 Kapsamında Hükümetin,

Bakanllkların ve Kamu Kurum Ve KuruIuşları ile İl İdare Kurullarının Kanun, Tüzük ve Talimatları
ile alınan tedbirlere ve kurallarına uymak zorundadır. Doğabilecek olumsuz olay ve kişisel maddi
ve manevi zararlardan müşteri sorumludur.
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