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1- Satışı yapılacak olan turunçgil tür ve çeşitlerinin, miktar ve muhammen bedelleri
aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir. E

2-Her ne kadar tahmini melve miktarları verilmiş ise de satrşa esas olan bahçedeki

üriindiir. Satışa katlacaklarrn iirünü yerinde gördükieri kabul edilir. Teklifler, toplam

müammen bedeller üzerinden götiirü olarak verilecektir.

3-Meyve hasadı için çizelgelerde belirtilen tarihlere uüıılacaktrr.

4-Fakültemiz böliimleri geıekli gördiikleri parsellerde denemelerini yapabileceklerdir.

5- Melve satışı 19 Temmuz 2017 Carsamba giinü saat 13:30' da ÇukurQv4

üniversitesi ziraat Fakültesi Araştırma ve uvqulama Çiftlik Müdürlüğü Toplantı

Salonunda yapılacaktır.

6- Satrşa katılacak firmaların yetkilileri, yetki belgesi ibraz etmek zorundadır. Belirtilen

ürünlerin muhammen bedeli 130.650,00 TL olup, geçici teminatı 4.000,00 Tl'dir.
Teminat bedelinin T.C. Ziraat Bankası Cukurova Üniversitesi Şubesi Şubd Kbdu: 1690

IBAN: TR 4900 0100 1690 2559 4020 5014 no'lu işletmemiz heşabına yatırılması

gerekmektedir.

7- Satış gerçekleştiğinde olarak T.C. Ziraat

tamamlanmada4-!i4§9_.:ğdB4§§ek!!r. Ortanioue Mındarin ürünü hesabı 01 4aziran 2018

tarihinde ve diğer ürünlerle ileili hesaplar ise 15 Mart 2018 taiihinde kapatılmadığı

Alıcı

tanfından Teminat mektubu zarynında verilmezse, sözleşne tek taraflı fesh edilecek

ve ılınan ava9s Ç.Ü. Döner Seç{4ay'e İşletme Müdürlüğüne gelir olarak kaydedilecektir.dl $Www/ 
,, / .*," /AJy. !\j

Bankası Çukurova Üniversitesi Bürosu IBAN: TR 4900 0100 1690 2559 4020 5014 no'lu

işletmemiz hesabrna havale edilecek veya veznemize yatırılacaktır. Sahs bedelinin

tamamının peşin olarak ödenmemesj durumunda temlna

toplam satrs tutarının geriye kalan %o 25'i hasat sırasında ve "^50'si ise hasat

2017-2018 Sezonu Turunçqil Verim Tahmini Ve Hasat Tarihleri
Turunçgil Parselleri Alan

(-da)
Ağaç Sayısı

(-Adet)
Tahmini
Verim
(ton)

Muhammen
Bedeli (TL)*

I{asat Tarihi

Dobashi Beni Mandarin 50 2.780 30 Ekim-Kasım 20l7
W. Murcott Mandarin 50 z.780 45 Ocak-Şubat 2018
Navelina portakal 50 2.370 30 Ekim-Kasım 20l7
Meyer Limon 50 2.780 50 Evlül-Ekim 2017
Ortanique Mandarin 50 2.030 25 Nisan-Mayıs 20l8
Eureka 50 1-100 l5 Ocak-Şubat 2018
Toplam Uretim Miktarı l95 r30.650,00
*Fivatlara KDV dahil değıldir.



Meyve hasadı, toplama, nakliye, bekçilik ve benzeri işçiliklerin tamamı ahcı kuruluşa

/ 10- Satış tarihinden soffa, söz konusu bahçelerin her türlü bakımı ahcıya ait olup, ahcı

tarafindan uygulanması istenecek ilaçlama, gübreleme, sulama vb. işlemler işletmemizin

kontroliinde alrcı tarafindan yapılacaktır. Alıcı traktör ve işçi temini gerektiğinde hizmet

bedelini ödeyerek bu işleri yaptırabilecektir.

11- İhaie uhdesinde kalan firma, işletmenin bilgisi olmadan bir başka şahıs veya firmaya

deı,redemez. Ancak yazılı belge verildiği takdirde Müdürlüğümüzce de uygun görülmesi

durumunda izin verilebilir.

12- Satış tarihinden sonra oluşabilecek don, dolu ve her tiirlü doğal afet ve zarar|at a|ıcıya

aittir.

13- Meyve hasadı için en az bır gün önceden işletmeye veya ilgili şubeye haber

verilecektir. Aksi halde hasat yaptınlmayacaktır. Tatil giinlednde zorunlu olarak hasat

yapılacak ise daha önceden işletme ile planlama yapılacaktır.

14- Melve hasadı çizelgede belirtilen tarihte bitirilmez ise satrcı kuruluş melveyi başka

tiirlü değerlendirecek ve işletmeye verilen teminatlar işletmeye gelir kaydedilecektir.

15- İşletmemiz satlşl yaplp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.

16_ İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri Yetkilidir.

17- İş bu şartname 17 maddeden ibaret olup teklif veren kişi ya da firmalar tüm maddellri

kabul etmiş sayılır.

9- Hasat esnasında ağaç|aıa, meyvelere ve sabit yapılara

hesaplanrp alıcı kişi ya da kuruluştan tahsil edilecektir.

+-TUMER Dr. Baran YAŞAR
Pazatlama Şube Şefi

zarar verilmeyecek, zarar olursa

Yrd. Doç.

Prof. Dr. ffi, 
TORIIN
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9-Hasatesnasındaağaç|ara'melvelerevesabityapılarazararverilmeyecek,zararolursa

hesaplanrp alıcı kişi ya da kuruluştan tahsil edilecektir,

10-Satıştarihindensonra,SöZkonusubahçelerinhertiirlübakrmıalıcıyaaitolup,alıcı

tarafından uygulanması istenecek ilaçlama, gübreleme, sulFma vb, işlemleı işletmemizin

kontrolünde alrcr tarafindan yapılacaktır. Ahcı traktör ve işçi temini gerektiğinde hizmet

bedetini ödeyerek bu işleri yaptırabilecektir,

11_ ihale uhdesinde kalan firma, işletmenin bilgisi olmadan bir başka şahs veya firmaya,

devredemez.AncakyazılıbelgeverildiğitakdirdeMüitürlüğiimiizcedeuygungörülmesi

durumunda izin verilebilir.

12-Satıştarihindensonraoluşabilecekdon,doluvehertürlüdoğalafetvezararlaralrcıya

aittir.

13- Melve hasadı için ğn az bir giin önceden işletmeye veya iigili şubeye haber

verilecektir.Aksihaldehasatyaptlrılmayacaktır.Tatilgünlerindezorunluoiarakhasat

yap acak ise daha önceden işletme ile planlama yapılacaktrr,

14_ Meyve hasadı çizelgede belirtilen tafihte bitirilmez ise satıcr kuruluş ıneyveyi başka

tiirlüdeğerlendirecekveişletmeyeverilenteminatlarişletmeyegelirkaydedilecektir.

15- İşletmemiz satışl yaplp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir,

16- İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri Yetkilidir,

17_ İş bu şartname 17 maddeden ibaret olup teklif veren kişi ya da firmalar ttirn maddeleri

kabul etmiş sayılır.
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TÜMER Dr. Bdran YAŞAR Yrd. Doç.

Pazarlama Şube Şefi

prof.Dr.,fr,}r"-^
Dekan V.
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