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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 MAHSÜL BUĞDAY SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİDİR 

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

 Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM”, Tigem Boztepe Tarım İşletmesi 

Müdürlüğü “İŞLETME”, ihaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişiler de 

“MÜŞTERİ” olarak adlandırılmıştır. 

 

1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ 

İşletmemizin 2018 yılı istihsali 490.000 Kğ Mahsül Buğday (Gökkan) 2 parti halinde Açık Art-

tırma Usulü ile satılacaktır. 

 

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN 

İhale ……/……./2018 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Ko-

misyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi 

halinde ihale …..../..….../2018 günü aynı şartlarda tekrer edilecektir. 

İşletmemiz Antalya-Serik karayolu üzerinde olup, Antalya’ya 20 Km. mesafededir. 

 

3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 

İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Tebligat için adres beyanı, 

b) Geçici teminat vermesi, 

c)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda 

faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge vermesi. 

 d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi,  

 

4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR 

4.1.  Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına 

hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 

a)  4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idare-

lerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli 

ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut 

kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü 

bulunanlar. 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c) TİGEM’in ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 

ç) TİGEM’in ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlan-

dırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dere-

ceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları. 

e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan faz-

lasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile 

şirketleri. 

f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. 

Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu 

yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 
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g) Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şir-

ketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişki-

lerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler. 

ğ) TİGEM’in satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenler. 

4.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kayde-

dilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlar-

dan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı 

takdirde işletme aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir. 

5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

a) Tahmin edilen bedel ve teminata ilişkin esaslar aşağıya çıkarılmıştır. 

P.

No 
Cinsi Miktarı(Kğ) 

Muhammen 

Fiyatı (Tl/Kg) 

Muhammen 

Tutarı (TL) 
 GeçiciTeminat % 5 

1 Mahsül Buğday (Gökkan) 245.000  0,95 232.750,00 11.637,50 

2 Mahsül Buğday (Gökkan) 245.000 0,95 232.750,00 11.637,50 

             TOPLAM  490.000  465.500,00 23.275,00 

  

            b) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir 

 1) Tedavüldeki Türk Parası, 

 2) Karşılığı bloke edilmiş çekler, 

 3) Geçerlilik süresi şartnamelerde ve sözleşmelerde öngörülen süreye uygun olacak şekilde 

bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları, 

 4) Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve özel kanunlarla teminat olarak 

kabul edileceği açıklanan belgeler, 

 5) Belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satış 

değeri üzerinden teminat olarak kabul edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine dü-

zenlenen belgeler, 

 6) İhale günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat 

tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde Türk Lirasına çevrilmek şartıyla, döviz, 

 7) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların dü-

zenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzer kredi kuru-

luşlarının kontr garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumları-

nın düzenleyecekleri teminat mektupları. 

           c)   Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

koyulamaz. 

  d) Geçici teminat ihale saatinden önce işletme veznesine veya işletmenin T.C. Ziraat Bankası 

Aksu Şubesindeki TR92 0001 0010 3605 9943 7852 68 nolu hesabına yatırılacak ve alınacak belge 

Alım-Satım ve İhale Komisyonuna teslim edilecektir. Nakit veya döviz haricindeki teminatlar ise 

doğrudan Komisyona verilecektir.   

 e) Banka ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları limit dâhili ve süresiz 

olacaktır. Geçici teminat mektubunun süreli olması durumunda, süresi ihale tarihinden itibaren en az 

45 (Kırk Beş) gün geçerli olacaktır. 

         f) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Kamu sektörüne 

ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat alınır. 

 

 

 

 

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.tigem.gov.tr adresinden 840f5774-7efe-42df-891b-b577fb4dccc2 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



3 

 

 

 

 

 

6- FİYATLARIN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI 

a) Fiyatlar ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün opsiyonlu olacaktır. Müşterilerin bu sü-

re zarfında teklifleri ile işletmeye bağımlılıkları devam edecektir. Teklifler verildikten sonra tekliften 

vazgeçilemez ve değişiklik talebi kabul edilmez. 

b) İhale yapıldıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez. 

 

7-SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT 

İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin yapıldığı müşteriye yazılı olarak bildirilir. 

Müşteri tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde sözleşme yapmaya, kesin teminatını teslim 

etmeye ve ihale ile ilgili vergi ve diğer giderleri yatırmaya mecburdur. Bu zorunluluklara uyulmadığı 

takdirde protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat 

kaydedilir. 

 

8-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

a) İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme gider-

leri müşteriye aittir. İhalede verilen fiyat KDV hariçtir 

 b) Yapılan teslime ait Katma Değer Vergisinin indirimli oranda uygulanabilmesi için mevzuat-

ta öngörülen diğer koşulların yanında; Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Mükellefi olduğunu kanıt-

layan, Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış belge ibraz edilmesi 

zorunludur. 

 

9- TAAHHÜDÜN SÜRESİ  

a) Müşteri sözleşme imzaladığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde taahhüdünü sözleş-

me ve şartnameye uygun olarak yerine getirmek zorundadır. 

b) İşletme taahhüt miktarını (+,-) % 25 oranında değiştirebilir. Müşteri miktar değişikliğini ka-

bul etmek zorundadır.  

 

10- TESLİM-TESELLÜM YERİ ŞARTLARI  

a) Mahsül Buğdayın Teslim yeri işletme ambarlarıdır. 

b) Mahsül Buğdayın Yükleme işçiliği ve yüklemede kullanılacak helezon alıcı firmaya aittir. 

Ayrıca yükleme mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.  

Müşteri çalışma esnasında iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili her türlü güvenlik tedbirlerini almak 

zorundadır. Çalışma esnasında meydana gelebilecek her türlü kazadan Müşteri sorumludur. 

c) İhaleye iştirak eden müşteriler, ihaleden önce satın almak istedikleri mahsul Buğdayı işletme 

ambarlarında görebilirler. İhaleye iştirak eden müşteriler mahsul Buğdayı görmüş ve aynen kabul et-

miş sayılır. 

d) Tartımda işletmenin işletme kantarı esastır. Ancak, araçlar işletme kantarında tartılamadığı 

zaman işletmenin belirleyeceği bir kantarda tartım yapılır. 

 

11- ÖDEME ŞARTLARI 

a) Sevkiyat başlama tarihinden itibaren faturalar 7(yedi) günde bir kesilecektir. 

 b) Müşteri ihalede satın aldığı malın bedelinin tamamını sözleşme tarihinden itibaren, 15 (On-

beş)  gün içerisinde İşletmemiz veznesine veya Şartnamenin 5/d maddesinde belirtilen banka hesap 

numarasına nakit olarak yatırmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde İşletme, şartname 

nin 12/c maddesine göre gecikme cezası tahakkuk ettirmekte veya 12/a-b maddelerini uygulamakta 

serbesttir. 

c) Müşteri mal bedeline karşılık yatırdığı tutara ait makbuzu ilgililere ibraz etmek suretiyle 

makbuzda yazılı miktar kadar malı teslim alır. 

 d) Teslim edilecek Mahsül Buğdayın tahmin edilen miktardan yüksek çıkması halinde, müşteri 

teslim edilecek fazla Mahsül Buğday bedelini teslimattan önce nakit olarak ödeyecektir. 
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12- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI 

a) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi 

yâda taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, yapılan en fazla 7 

(yedi) gün süreli yazılı ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve 

hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kesin teminat şartı ceza olarak irat kaydedilir. Sözleşme feshedi-

lerek bundan dolayı işletmenin uğrayacağı zarar ziyanın tahsili için kanuni yollara başvurulur. 

 b) Gelir kaydedilen teminat müşterinin borcuna mahsup edilmez. Borcu varsa ayrıca tahsili 

yoluna gidilir. 

c) Müşteri taahhüdünü gecikme ile yaptığı takdirde gecikilen beher gün için 15,00.-TL/Ton ge-

cikme cezası alınacaktır. Ancak bu gecikme 10 (on) günü geçerse işletme gecikme cezası almaya de-

vam ederek beklemekte veya sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. 

 

13- SÖZLEŞMENİN VE ALACAĞIN DEVRİ 

Onay Makamının yazılı izni olmadan müşteri sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devir ve 

temlik edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar 

aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 12. madde hükümleri 

uygulanır. 

 

14- MÜCBİR SEBEPLER 

Müşteri ve işletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan 

veya geciktiren olaylar (yangın, tabi afetler, salgın hastalıklar, grev v.s.) ilgili resmi makamlarca tevsik 

edilmek kaydıyla ve takdiri işletmeye ait olmak üzere mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep halinde söz-

leşmenin durumu ve cezasız ek süre miktarı işletmece takdir edilecektir. 

 

15- TEMİNATIN İADESİ 

Kesin teminat ile mal bedeli teminatı müşterinin taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları 

dâhilinde yerine getirmesini müteakip iade edilir. 

 

16- GENEL HÜKÜMLER 

a) Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde ANKARA 

Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır. 

c) Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta 

olup, "ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç" olmak üzere 2886 sayılı Kanun hükümlerine 

tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdare menfaatlerini göz önünde tutarak en uygun 

bedeli tespit etmekte serbesttir. 

d) Bu şartname 16 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar şartnameyi tüm 

maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar. 

 

       

                                                                      BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

      Eyup SARP                                Muzaffer ÇELİK 

      Ticaret Şefi                  İşletme Müdürü V. 
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