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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

PARSELDE DANE MISIR SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİDİR. 

 

 

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

İşletmesi Müdürlüğü “İŞLETME”, ihaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek yâda tüzel 

kişilerde “MÜŞTERİ”  olarak adlandırılmıştır. 

 

 1-  İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ: 
 a) İşletmemiz 2019 yılı istihsali 432 dekar alanda tahmini 350.000 kg. I. Ürün Dane 

Mısırın (P2105 çeşidi)  (Hasat edilmesi nakliyesi ve diğer masrafları alıcıya ait olmak üzere) 

parselde satışı için ihale yapılacaktır. 

            b) İhale açık arttırma usulü ile yapılacaktır.  

 

           2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN: 

 İhale …/…/2019 günü saat 14.00’te İşletmemizde Alım Satım ve İhale Komisyonu 

huzurunda yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun 

görülmemesi halinde …/…/2019 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.  

 

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 

İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

  a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi verilmesi, 

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,  

 

3- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR: 

 3.1. 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 idarelerce 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, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

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

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları. 

 e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde 

onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (c), (ç) ve (d) bentlerinde 

belirtilenlerin ortakları ile şirketleri. 
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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. 

g) Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı 

olduğu şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler. 

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

       3.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

İkinci ihale yapıldığı takdirde işletme aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili 

yoluna gidilir. 

 

           4- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE İHALE FİYATI: 

a) İhaleye ait tahmini miktar, muhammen bedel ve geçici teminata ait bilgiler aşağıya 

çıkarılmıştır.  

P.No C İ N S İ-Ç E Ş İ D İ 
Par 

No 

TAHMİNİ 

MİKTARI 

(Kg) 

M U H A M M E N GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) (% 5) 

BEDEL 

(TL/Kg) 

TUTARI 

(TL) 

1 I.Ürün Dane Mısır (P2 105) 4-5 350.000 1.00 350.000,00 17.500,00 

 GENEL TOPLAM  350.000  350.000,00 17.500,00 

 

 b) Fiyat Türk Lirasına göre belirlenecektir. 

 c) İhalede muhammen bedelin altında verilen teklifler kabul edilmez. 

 d)Muhammen fiyat dane mısırın %15 rutubet oranına göre tespit edilmiş olup, teslimatta 

Rutubetin %15’in üzerinde veya altında çıkması durumunda şartnameni 10-i maddesi 

uygulanacaktır.  

 e) İhale parselde satış şeklinde yapıldığı için, Mısırın hasadı alıcı tarafından yapılacak 

ve hasat edilen mısır parselden idarenin kontrolünde nakliyesi müşteri tarafından yapılarak 

İşletme ve alıcının ortak belirleyeceği kantarda tartılıp teslim edilecektir. İhaleye çıkarılan 

istihsal tahmini olduğundan alıcı Parsellerden hasat edeceği malın tamamını ihale fiyatı 

üzerinden almak mecburiyetindedir.  

 

 5- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

 a) İhaleye ait geçici teminat muhammen bedelin % 5’i nispetindedir.  

            b) Kesin teminat ihale tutarının %10’u nispetindedir. 

 c) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir. 

      1-Tedavüldeki Türk Lirası, 
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               2- Döviz, (İhale günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre TL teminat 

tutarını karşılamak kaydı ile) 

    3– Banka Teminat Mektupları; 

       3.1. Geçici Teminat: Teklif geçerlilik süresinden itibaren en az 30 (Otuz) gün süreli 

olacaktır. 

       3.2. Kati Teminat: Süresiz ve limit dâhili olacaktır. 

   4-Devlet İstikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve Kanunlarla teminat 

olarak kabul edileceği belirtilen belgeler, 

  d)-Döviz Kat’i Teminat olarak kabul edilmez. 

  e) Teminatlar İşletme veznesine veya İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Aksu/ANTALYA 

Şubesi nezdindeki TR92 0001 0010 3605 9943 7852 68 nolu hesaba yatırılarak alınacak 

makbuz komisyona ibraz edilecektir. 

 

 6- TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI: 

 a) Teklifler ihale tarihinden itibaren en az (30) gün opsiyonlu olacak ve Müşterilerin bu 

süre zarfında teklifleriyle İşletmeye bağımlılıkları devam edecektir. Teklifler verildikten sonra 

tekliften vazgeçilmez 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) gün içerisinde sözleşme yapmaya, kesin 

teminatını teslim etmeye, ihale ile ilgili vergi ve diğer giderleri yatırmaya mecburdur. Bu 

zorunluluklara uyulmadığı takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek 

kalmaksızın ihale feshedilir ve geçici teminat şartı ceza olarak irat kaydedilir.  

 

 8- VERGİ RESİM VE HARÇLAR: 

 İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi Resim ve harçlarla sözleşme 

giderleri Müşteriye aittir. 

 Yapılan teslime ait Katma Değer Vergisinin indirimli oranda uygulanabilmesi için, 

mevzuatta öngörülen diğer koşulların yanında; Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Mükellefi 

olduğunu kanıtlayan, Katma Değer vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış 

belge, ibraz edilmesi zorunludur.  

 

 9- TESLİM TESELLÜM YERİ VE ŞARTLARI: 

 a)İhale konusu mahsulün teslim yeri işletmenin 1.ürün mısır ekili alanı olan Boztepe 

Tarım İşletmesi mısır ekili alanlardır. Mısırın hasat edilmesi, nakliyesi ve her türlü masrafları 

müşteriye aittir. 

 b)İşletmede kantar bulunmadığı için tartım işlemi, işletme ve alıcının ortak belirleyeceği 

işletmeye yakın bir kantarda tartılır. Tartım işlemi sırasında işletme ve alıcı firmadan birer kişi 

bulundurulması zorunludur. Hasat edilen 1.Ürün dane mısırlar aynı gün belirlenen kantarda 

tartılır ve bu miktarlar üzerinden 10/i maddesinde belirtildiği şekilde rutubet oranları dikkate 

alınarak tespit edilen miktar faturaya esas olup, ödemeler bu miktar üzerinden yapılır. 

 c) Müşteri hasat ettiği mahsulü günlük olarak kendi ambarlarına taşıyabileceği gibi 

İşletmece uygun görüldüğü takdirde İşletme içerisinde müsait bir alana koyabilir. Mahsul dane  
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Mısırın İşletmede kalmasına müsaade edildiği takdirde dane mısırlarda meydana gelebilecek 

herhangi bir zarardan (Tabii afetler, yangın, Hırsızlık, Rutubet yüksekliğinden dolayı meydana 

gelen kızışma yanma ve bozulmadan vs.)  İşletme sorumlu tutulamaz.    

 d) Müşteri; İhalede satın almış olduğu mahsulü, 20.09.2019 tarihine kadar hasat ederek 

teslim almak zorundadır. Hasat tarihleri hava durumuna göre değişebilir, bu tarihleri hava 

koşulları ve mısırın rutubet durumuna göre İşletme belirler hasada başlama tarihleri İşletme 

tarafından müşteriye 7 gün önceden bildirilir. Müşteri hasat nakliye ve diğer hazırlıklarını buna 

göre yaparak taahhüdünü süresi içerisinde tamamlamak zorundadır. Belirtilen süre içerisinde 

taahhüdün tamamlanmaması halinde bu şartnamenin 12/b maddesinde belirtildiği miktarda 

ceza tahakkuk ettirilir. 

 e) Mısır hasat işi ekli teknik şartname esaslarında yapılacaktır. Hasat işi teknik 

şartnameye uygun olarak yapılmadığı takdirde 12. madde hükümleri uygulanır. 

 f) Hasat esnasında Müşteri işçi güvenliğini sağlamak zorundadır. İşletmeden herhangi 

bir hak ve talepte bulunamaz. 

 g) İşletme, gerekli gördüğü hallerde parsellerdeki mısırın sulama, toprak işleme, 

ilaçlama, vs. gibi bakım işlerini yapılabilecek, bu gibi bakım işlerine Müşteri müdahale 

edemeyecektir. Bu işlerin yürütülmesi esnasında meydana gelecek zarar-ziyandan müşteri 

hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. 

 h) İhaleye iştirak edecek müşteriler ihaleden önce satın almak istedikleri mahsule ait 

parselleri yerinde görmesi gerekir. İhaleye teklif vermiş bütün müşteriler mısır ekili parselleri 

yerinde görmüş sayılır ve İhale yapıldıktan sonra mahsul hakkında yapılan itirazlar kabul 

edilmez. 

 ı) İhale konusu mahsulün miktarı tahmini olup, eksik veya fazla olabilir. Müşteri buna 

itiraz edemez 

 i) Kesin verim rutubet durumuna göre hasat sonunda belli olacaktır. İhale konusu 

mahsul birinci ürün mısır tarladan hasat edildiği rutubette ve şekilde ihaleye çıkılmış olup, 

Hasatta malın teslim esasındaki rutubeti %20–30 dolaylarında olacak ve müşteri mısırı olduğu 

gibi teslim almak zorundadır. Muhammen fiyat % 15 rutubete göre tespit edilmiş olup ödemeler 

%15 rutubete göre yapılacaktır. Tartım esnasında mahsulün rutubeti  %15’in üzerinde ise 

aradaki rutubet farkı miktar olarak tartımda düşülür. Örneğin teslimatta bir kamyon 20.000 kg 

ve mahsulün rutubeti %27 çıktığında %27 - %15 = %12= 20.000 x %12 = 2400 Kg. düşülerek 

20.000 – 2.400 = 17.600 kg üzerinden müşteri ödeme yapacaktır. Rutubet % 15’in altında 

çıktığında aynı işlem yapılarak tartımdaki miktara ilave edilecektir.  

Örneğin teslimatta bir kamyon 20.000 Kg ve mahsulün rutubeti %13 çıktığında %15 - %13 = 

%2= 20.000 x %2 = 400 kg eklenerek 20.000 + 400 = 20.400 kg üzerinden müşteri ödeme 

yapacaktır. Rutubet ölçümü İşletme yetkilisi ve müşterinin kendisi veya vekilinin hazır 

bulunması ile İşletmeye ait nem ölçme aleti ile yapılacaktır. Rutubet ölçme işi her kamyon 

kantara geldiğinde tartım esnasında yapılacaktır. Her iki taraf ölçüm sonucuna uyar. Kamyon 

kantara geldiğinde müşteri veya vekili orada hazır bulunması gerekir, aksi takdirde işletme 

yetkilisinin ölçtüğü rutubet oranını kabul edecek ve itiraz etmeyecektir.  
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            10- ÖDEME ŞARTLARI: 

 Ödeme % 30’u peşin ve kalan kısmı peşin veya süresiz limit dâhili Banka teminat 

mektubu vermek şartıyla vadeli olacaktır. 

 a) Müşteri üzerinde kalan ihale tutarının % 30’luk kısmını sözleşmenin yapılmasına 

müteakip, 3 (Üç)  gün içerisinde İşletme veznesine veya İşletmenin banka hesabına nakit olarak 

yatıracaktır.  

 b) Taahhüt tutarından kalan % 70’lik tutarın birinci % 50’lik kısmını müşteri 

sözleşmenin yapılmasına müteakip 3 (Üç) gün içinde peşin yatırabileceği gibi isterse mal bedeli 

ve bütün kesintileri (KDV, Damga vergisi, Karar Pulu vs.) karşılayacak miktarda süresiz ve 

limit dâhili banka teminat mektubu vermek şartıyla 30 gün içerisinde; 30 günün bitiminden 

sonra ki tarihte kalan %70’lik tutarın ikinci %50’lik kısmını 60 gün içerisinde ödeyecektir. 

 Vadeli mal alan Müşteri vadesi geldiğinde işletmemize teslim etmiş olduğu süresiz ve 

limit dâhili mal karşılığı teminat mektubunun tutarını işletmemiz hesaplarına nakit olarak 

yatırmadığı takdirde İşletmemiz aylık % 4 Gecikme faizi uygulayarak süre uzatımına gitmekte 

yâda teminat mektubunu nakde çevirip alacağını tahsil etmekte serbesttir.  

 c) Müşteri alacağı malın tutarını nakit yada süresiz limit dahili banka teminat 

mektubunu İşletmemize teslim ederek alacağı makbuzu ilgililere ibraz etmek suretiyle 

makbuzda yazılı partiyi teslim alır. 

 d) Hasat işine başlandıktan sonra, istihsal edilecek ürünün tahmin edilenden fazla 

çıkacak olması durumunda, o güne kadar hasat edilen ürünün ortalaması alınarak, yeniden 

verim tahmini yapılır. Müşteri kendisine tebliğ edilen süre içerisinde tahmin edilen fazla ürün 

bedelinin % 30’nu peşin, kalan % 70’lik kısmı için ise 11/b maddesinde belirtilen şekle uygun 

teminat mektubu vermek zorundadır. Bu teminat mektubu tutarının ödemesi, 11/b maddesinde 

belirtildiği gibi iki eşit taksitte yapılacaktır. Müşteri fazla çıkacak ürünün bedeliyle ilgili tebliğ 

edilen süre içerisinde ödeme yapmadığı ve teminat mektubunu teslim etmediği takdirde, mal 

teslimatı durdurulur.   

 

 11- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI: 

 a) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen 

vazgeçmesi yâda taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dâhilinde yerine getirmemesi 

halinde yapılan en fazla 3 (Üç) gün süreli yazılı ihtara rağmen aynı durum devam etmesi halinde 

protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kesin teminatı cezai şart olarak irat 

kaydedilir. Sözleşme feshedilerek bundan dolayı İşletmenin uğradığı zarar-ziyanın Müşterinin 

alacağı varsa bundan tahsil edilir, alacağının karşılamadığı kısmın tahsili için kanuni yollara 

başvurulur. Gelir kaydedilen kat’i teminat müşterinin borcuna mahsup edilmez borcu varsa 

ayrıca tahsili yoluna gidilir.  

 Müşteri taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, gerekse kendine verilen süre 

sonucu taahhüdünü yerine getirmemesi nedeni ile akdin feshinden sonra akdin geri kalan 

kısmının tamamlanması teminin müşteri nam ve hesabına yeniden ihaleye çıkılır. İki ihale 

arasında işletme aleyhine olan fark zarar olarak müşteriden yasal olan yollardan tahsil edilir. 

Müşteri lehine fark doğarsa ödenmez. 

b) Müşteri taahhüdünü gecikmeli yaptığı takdirde gecikilen her parti için;  

     1- İşin süresinde bitirilmemesi durumunda gecikilen her gün için 3.000,00 TL 

gecikme cezası alınacaktır.  

     2- Şartnamenin bu maddesine göre uygulanan cezalı süre 10 (on) günü geçerse, 

İşletme gecikme cezası alarak beklemekte veya 12/a maddesi esasları dâhilinde sözleşmeyi 

feshetmekte serbesttir. 
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            12- SÖZLEŞME VE ALACAĞIN DEVRİ: 

 Onay Makamının yazılı izni olmadan Müşteri sözleşmeyi ve alacağını (malını) 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.nci madde hükümleri uygulanır. 

  

 13- MÜCBİR SEBEPLER: 

 Müşteri ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız 

kılan veya geciktiren olaylar, (Yangın, Tabii Afetler, Salgın Hastalıklar, Grevler, Hükümet 

Kararları, Dolu, Fırtına vs.) ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla mücbir sebep 

sayılır. 

 Mücbir sebebin varlığı taahhüdün ifasını imkânsız kılması halinde İşletme veya 

Müşterinin talebi üzerine sözleşme fesh edilir. Mücbir sebep taahhüdün ifasını bir süre 

geciktiriyor ise İşletme ya sözleşmeyi fesh eder veya makul bir süre verir. Mücbir sebep 

taahhüdün mücbir sebep vukuundan önceki kısmının yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri 

değiştirmez. 

 

 14- TEMİNATIN İADESİ: 

 Kesin teminat, müşterinin taahhüdünü şartname esasları dâhilinde yerine getirmesini 

müteakip ya bizzat kendisine veya noter tasdikli vekiline iade edilir. 

 

 15- 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 ihale 4734 Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, 

İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

 d) Bu şartname ekli liste ve teknik şartname ile birlikte hüküm ifade eder 

 e) Bu şartname 15 maddeden ibaret olup, İhaleye iştirak edenler bu şartnameyi tüm 

maddeleriyle birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar. 

 

     

 

                                                            BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

                                                                                Eyup SARP                                   Olcay AKIN 

            Ticaret Şefi                                     İşletme Müdürü 
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