
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

WASHİNTON PORTAKAL, FREMONT MANDARİN, LİMON (KARALİMON) ve 

NAR SATIŞ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Sözleşme yapıldıktan sonra bahçedeki ürün müşteriye teslim edilmiş sayılır. Bundan sonra 

doğabilecek zarar  alıcıya aittir. 

2- Hasat işletmenin göstereceği usul ve şartlara göre yapılacaktır. Hasat esnasında yapraklı 

meyve kesmek, ağaç dallarını zedelemek, ağaç dallarını kırmak, mahsulü yolmak suretiyle 

almak, ağaçları silkelemek kesinlikle yasaktır. Hasatta üç ayaklı merdiven kullanılacaktır 

ve hasat makasla yapılacaktır. 

3- Hasatta kullanılacak makaslar bir ağaçtan diğerine geçerken mutlaka klor veya başka bir 

dezenfektan ile temizlenecektir. 

4- Hasatta kullanılacak kasalar ve toplama kaplarının temizliğine dikkat edilecek, kasalar kırık 

ve küflü olmayacaktır. 

5- Hasat esnasında ilaçlama yapılmış ise bu durum parsel başına dikilecek tabelalarda 

belirtilecek, ilaç hasat arası süreye riayet edilecek, erken hasada müsaade edilmeyecektir.  

6- Makaslı hasatta meyve sapları kısa kesilecek, sapların batma suretiyle diğer meyveler 

yaralamaları engellenecektir. 

7- Hasatta çalışacak işçilerin tırnak kontrolü yapılacak, uzun ve kirli tırnaklı işçiler hasatta 

çalıştırılmayacaktır. 

8- Hasat sırasında oluşabilecek kazalara karşı ilk yardım çantası bulundurulacaktır. 

9- Parsellerde çöp (gazete, torba, naylon vb.)bırakılmayacak, varsa çöpler hasat bitiminde 

toplanarak işletmenin göstereceği yere bırakılacaktır. 

10- Bulaşıcı hastalığı olan (tüberküloz, tifo, tifüs vb.)ve açık yaralı olan kişiler hasatta 

çalıştırılmayacaktır. 

11- Hasat esnasında müşteri tarafından ağaçlarda yapılacak zarar işletmece tespit edilerek 

müşteriden tahsil edilecektir. Hasadın şartname hükümlerine, usul ve şartlarına göre 

yapılmadığı tespit edildiği anda işletme hasadı durdurmaya yetkilidir. Bu durumda 

Şartnamenin 11-a maddesi hükümleri uygulanır. 

12- Ağaç dibine dökülen mahsul en geç haftada bir gün toplanacak bahçe içerisinde çürümeye 

bırakılmayacaktır. Döküntü ve ıskarta narenciyeler işletme yetkililerinin göstereceği yere 

müşteri tarafından gömülecektir. Bu iş müşteri tarafından yapılmadığı takdirde işletme bu 

işi yaptırarak masraflarını müşteriden tahsil edecektir. 

13- Hasat esnasında işletmece bahçelere bakım yapılabilecektir. Gerekli görülmesi halinde 

sulama, toprak işleme, ilaçlama gibi bakım işleri yapılabilecek, bu gibi bakım işlerine 

müşteri müdahale edemeyecektir. Bakım işleri esnasında meydana gelebilecek zarardan 

dolayı müşteri hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. 

14- Müşterinin ürünün hasadı sonrasında uyguladığı ilaçlardan veya kimyasallardan 

kaynaklanan sorunlardan işletme sorumlu değildir. 

15- İş bu teknik şartname 15 (onbeş) maddeden ibaret olup, idari şartname ili birlikte hüküm 

ifade eder. 

                   

               BOZTEPE TARIM İŞLETMES MÜDÜRLÜĞÜ 
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