
 
 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2019 YILI MAHSUL BUĞDAY İHALE ŞARTNAMESİ 
 
 Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM” Malya Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü “ İŞLETME” ihaleye iştirak eden veya üzerinde ihale yapılan gerçek veya tüzel kişilerde   
“ MÜŞTERİ” olarak adlandırılmıştır. 
 
 1- İHALELİN KONUSU VE ŞEKLİ: 
 İşletmemizin 2019 yılı istihsali, 2.300 ton, Mahsul (Bezostaja-1) buğday,  Şartname 
esasları dahilinde partiler halinde açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.  
 2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN: 
  İhale 28 / 11 /2019 PERŞEMBE günü saat 14.00’de işletmemiz İdare Binasında Alım- Satım 
ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun 
bulunmadığı takdir de ihale,  05 / 12 / 2019 tarihinde aynı yer ve saat de tekrar yapılacaktır. 
 3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 
 İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır;  

a) Kanuni ikametgâhı olması, 
b) Geçici teminat vermesi, 
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 
d) Ticaret Odası,Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali 

hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri. 
 4-İHALEYE KATILAMAYACAKLAR: 
 Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler; 

a) Genel Müdürlüğün tüm personeli, 
b) Evvelce sözleşme yapılanlardan taahhüdünü tamamen veya kısmen yerine getirmedikleri 

için veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen kimseler, 
c) Kanunlarla ilgili Bakanlıkların ve Hükümet kararları ile geçici veya daimi olarak ihaleye 

katılamayacakları hakkında karar alınmış ve tamim edilen kimseler, 
d) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla 

bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) olan kan ve sıhri hısımları ve 
bunların ortakları, 
 Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi 
geçici teminatları da irad kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise fesh edilerek kat’i teminat irad 
kaydedileceği gibi ikinci, ihale yapıldığı takdirde İşletme aleyhine meydana gelebilecek zarar-ziyanın 
hükmen tahsili yoluna gidilir. 

5-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :     
a) İhale konusu mahsulün cinsi, miktarı, muhammen fiyatı, muhammen tutarı ve geçici 

teminata ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 
P. 
No CİNSİ-ÇEŞİDİ 

 
 Silo 
No: 

Miktar 
(Kg.) 

Muhammen 
Fiyat (TL/Kg.) 

Muhammen 
Tutarı (TL.) 

Geçici 
Teminat 
(%5 TL.) 

1 Mahsul Buğday Bezostaja-1 1 350.000 1,50 525.000,00 26.250,00 

2 Mahsul Buğday Bezostaja-1 1 350.000 1,50 525.000,00 26.250,00 

3 Mahsul Buğday Bezostaja-1 3 300.000 1,50 450.000,00 22.500,00 

4 Mahsul Buğday Bezostaja-1 3 300.000 1,50 450.000,00 22.500,00 

5 Mahsul Buğday Bezostaja-1 3 300.000 1,50 450.000,00 22.500,00 

6 Mahsul Buğday Bezostaja-1 4 250.000 1,50 375.000,00 18.750,00 

7 Mahsul Buğday Bezostaja-1 4 250.000 1,50 375.000,00 18.750,00 

8 Mahsul Buğday Bezostaja-1 4 200.000 1,50 300.000,00 15.000,00 

GENEL TOPLAM 2.300.000 ---- 3.450.000,00 172.500,00 

 
            b) İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi geçici teminatlarının 
tutarı kadar, diledikleri sayıda partiye katılarak ihaleye iştirak edebilirler.  
            c) Geçici teminat muhammen tutarının %5’i, kat’i teminat ise ihalede oluşan tutarın 
%10’udur. 
 
 



d) İhaleye ait, 7.000 ve üzeri,  geçici teminatın,  T.C.Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi 
nezdindeki TR90 0001 0002 6105 9943 7852 54 iban numaralı hesabına veya T.C.Ziraat bankası 
Boztepe Şubesi nezdindeki TR31 0001 0014 0005 9943 7852 38 iban numaralı hesabımıza ve 
7.000 TL. Altındaki geçici teminat miktarları, İşletmemiz Veznesine yatırılıp, alınan makbuzun 
Komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir. 
  e)Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir. 

  -Tedavüldeki Türk parası, 
             -Döviz (İhale günündeki T.C. Merkez Bankası alış kuruna göre karşılığı TL. Teminat tutarını 
karşılamak kaydıyla). Döviz kat’i teminat olarak kabul edilmez, 

  -Banka teminat mektupları, (Limit dahili ve süresiz olacaktır) 
  -Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu 

sektörüne ait bulunan kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır, 
 
           6-SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT: 
 İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin yapıldığı müşteriye yazılı olarak bildirilir. 
Müşteri tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) İş günü içerisinde sözleşme yapmaya ve kat’i teminatı 
teslim etmeye, ayrıca ihale ile ilgili vergi, resim ve harçları yatırmaya mecburdur. Bu zorunluluklara 
uyulmadığı takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale bozulur 
ve geçici teminat irat kaydedilir.  
 
 7-VERGİ RESİM VE HARÇLAR:       
          a ) İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme 
giderleri müşteriye ait olup, fatura tanzim tarihindeki K.D.V. esas alınır. ( % 1 Tutarındaki Katma 
Değer Vergisi, binde 9,48 Damga Vergisi ile binde 5,69 tutarındaki Karar pulu, binde 2 borsa rüsumu 
müşteriye aittir.)  
           b) Sözleşme akdetmek üzere istekliye verilen süre içerisinde müşteri taahhüdünü yerine 
getirmesi halinde kesin teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme yapılmadığı 
için, alınması gereken binde 9,48 damga vergisi bedeli alınmayacaktır. 
 
 8-TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTTIRIM YAPILMASI:   
   a) Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) gün opsiyonlu olacaktır. Bu süre zarfında 
müşterinin vermiş olduğu teklif ile İşletmeye olan ilişkisi devam edecektir. Teklifler verildikten sonra 
tekliften vazgeçilemez ve değişiklik talebi kabul edilmez. 

b) İhale yapıldıktan sonra arttırım teklifleri kabul edilmez. 
  
            9-TESLİM YERİ VE ŞARTLARI:  

a)  Mahsullerin teslim yeri İşletmenin harman yeridir. 
b) Teslim edilecek mal %25 eksik veya fazla olabilir. Bu durumda müşteri itiraz edemez, her 

hangi bir hak talebinde bulunamaz. 
c)  Miktarlarda zorunlu nedenlerle meydana gelebilecek azalmalar müşteriye yazılı olarak 
bildirilir. 
d)  Tartımda İşletme kantarı esastır. 
e) Mahsullerin yüklenmesi, nakliyesi müşteriye aittir. Yükleme için müşteriye elevatörler 

işletmemizce bedelsiz verilir.   
f) Müşteri satın aldığı malın bedelini tebliğ tarihinden itibaren 20 (Yirmi) gün içerisinde yatırıp 

malı teslim almak zorundadır. Teslimden sonra sorumluluk müşteriye aittir. 
g) Müşteri teslim alacağı malını ya kendisi veya noterden vekâlet vereceği mutemedi 

tarafından teslim alacaktır.  
Ayrıca Mahsul buğdayın yüklenmesi esnasında doğabilecek her türlü kazalar müşteriye aittir. 

SGK ile ilgili yükümlülükler müşteri tarafından karşılanır. 
 I)  Yüklemelerde Karayolları Tüzüğü ve kamyon ruhsat tonajına göre mal teslimi yapılır. 

i) İhaleye iştirak eden müşteriler, ihaleden önce satın almak istedikleri mahsulü İşletme 
stoklarındaki yığınlarda görebilir. İhaleye iştirak eden müşteriler malı yığınlarda görmüş ve aynen 
kabul etmiş sayılır.  
 

10-ÖDEME ŞARTLARI: 
Müşteri alacağı malın bedelini İşletme Veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi 

TR90 0001 0002 6105 9943 7852 54 iban numaralı hesabına veya T.C.Ziraat bankası Boztepe 
Şubesi nezdindeki TR31 0001 0014 0005 9943 7852 38  nolu hesabımıza yatırarak alacağı 
makbuzu Ticaret Şefliğine ibraz etmek suretiyle yatırılan tutar karşılığı malı teslim alır. 

 
 



 
11-TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI: 

          a ) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi 
 Ya da 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 kaydedilir. 
Sözleşme fesh edilerek bundan dolayı İşletmenin 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 parti başına, 
10.00 TL./ton gecikme cezası alınır. Ancak bu gecikme 5 (beş) iş gününü geçerse İşletme gecikme 
cezası almaya devam ederek beklemekte veya 11/a maddesi esasları dahilinde sözleşmeyi fesh 
etmekte serbesttir.     
 
 12-SÖZLEŞMEMİN VE ALACAĞIN DEVRİ: 
 Onay makamının yazılı izni olmadan müşteri sözleşme ve alacağını bir başkasına 
devredemez. Sözleşmenin ve alacağının devrine müsaade edildiği takdirde alacaklarda ilk ihaledeki 
şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 11.madde 
hükümleri uygulanır. 
 
 13-MÜCBİR SEBEPLER:   
 İşletme ve müşterinin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan 
veya geciktiren olaylar (yangın, tabi afetler, salgın hastalıklar, grev vs.) ilgili resmi makamlarca tevsik 
edilmek kaydıyla ve takdiri İşletmeye ait olmak üzere mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep halinde 
sözleşmenin durumunu ve cezasız ek süre miktarı İşletmece takdir edilecektir.   
  
 14-TEMİNATIN İADESİ: 
 Kat’i teminat müşterinin taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dahilinde yerine 
getirmesini müteakip iade edilir.  
 
 15-GENEL HÜKÜMLER: 
 a) Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Kırşehir 
ve Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.  
 b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılır.   
 c) TİGEM, İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, Yapılan İhale 
satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi değildir. İhale TİGEM Alım-Satım 
ve İhale Yönetmeliği esasları dahilinde yapılmaktadır. İşletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine 
yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.  
 d) Bu şartname 15 (onbeş) maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar şartnameyi 
tüm maddeleriyle birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar. 
 
 
                                                                         

                     TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
                                                                                MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
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