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202ıylL|isrirrsa.ı,i z.eıo.ooo KG MAHsür guĞuAy SATIşı ina.ni şARTNAMnsinin

Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü "TİGEM" rİCPVl Türkgeldi Tarım İşletmesi
Müdiırlüğü "İŞLETME" ihaleye katılıp teklif veren gerçek veya tüzel kişiler "İSrnrlİ" ihale sonucu
üzerine satış yapılan ve sözleşme imza|ayarı gerçek ve tüzel kişilerde "MÜŞTERİ" olarak
adlandırılmışlardır.

1_ İHALENİN KoNusu vE SEKLİ
a)İşletmemiz 202I yılı istihsa|i; 2.636.000 kg mahsül buğdayın borsa şartlarında partiler halinde

satışıdır.

b) İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır.

z_ irrıı,nNiN yApILACAĞI yER vE zAMAN
İhale, )n.tla..l.:l*,2Jgünü saat .....da Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda (Ticaret Borsası Buğday

Pazarı Bürosu Satış Salonunda) yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun
görülmediği taktirde ihale,2?../.1c..fiffihitıinde aynı yer ve şartlarla tekraı edilecektir.

ı_ irrı.r.nyn cinrcniı-ıvrn sı,Rrr,a.nr :

İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı belgesi,
b) Geçici teminat vermesi,
c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

a- İrıaınyn x,ı.ırr,ı.ıvıa.ya.cı.xr,ln :

1) Satış ihalelerinde aşağıda sayılanlar doğudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri
veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) TİGEM Yönetim Kurulunca satış ihalelerine katılmaktan yasaklananlar ile 4734 Sayı|ı Kanun ve

diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararryla kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ve |2l04ll991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu
görevlilerine rüşvet velTne suçundan dolayı hiikümlü bulunanlar.

b) İgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) TİGEM'in ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

çl TİGUlııl'in ihale konusu işle ilgili her ti.irlü ihale işlemlerini hazırlamak, ytirütmek, sonuçlandırmak
ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçiincü 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.
f) Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler,

22l|12004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair
Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.

g) lİGEll'in satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenler.
2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir

kaydedilir. Ayrrca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edi.lememesi nedeniyle

bunlaıdan biri iizerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı
taktirde idare aleyhine meydana geİecek zarar ziyanın htikmen tahsili yoluna gidilir. İstekli lehine fark

doğarsa ödenmez.
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PARTİ
No

CİNSİ TEsLİM
YERİ

MİKTARI
(kg)

MUHAMMEN
ninivı riyar

(TL/KG)

MUHAMMEN
TUTAR (TL)

GEÇİCİ
rpıvriNar

(%5|
1 Mahsül Buğday

I(gprü
l Nolu
Ambar

525.000 2,7 1.4l7.500 70.875

2 Mahsül Buğday
floPrU

1Nolu
Ambar

525.000 )1 |.4|7.500 70.875

3 Mahsül Buğday
ğöprü

l Nolu
Ambar

525.000 2,7 1.4l7.500 70.875

4 Mahsül Buğday
Köprü

2 Nolu
Ambar

525.000 2,7 1.417.500 70.875

5 Mahsül Buğday
Köprü

2 Nolu
Ambar

536.000 2,7 I.447.200 72.360

a) İhale konusuna iliŞkin mahsuliin cinsi, miktarı, yığın numarası, muhammen fiyatı, istihsal yılı,muhammen tutarı ve geÇici teminata ilişkin 
"ru.İ* 

yukarıdati listede beıİrtiımiştir. Kat,i teminat ise ihalebedelinin 7o l 0 nispetindedir.
c) İhaleYe iŞtirak eden müşteriler_ bir_ partiye iştirak edebilecekleri gibi diledikleri sayıda geçiciteminatlarının tutarı kadar partiye iştirak edebiliiler.
Ç) İhaleYe ait geÇici İemİnat ihalenin başlayacağr saate kadar işletmemizin Vakıflar BankasıLüleburgaz Şubesi nezdindeki TR 79 0001 5001 Sg}O'lZtl 7137 65ıban noİu hesabına yatırılacaktır. ihaıebaŞladıktan §onra teminat alınmayacağrndan, geçici teminatların ihale başlamadan önce işletmebanka hesabına Yatırılacak ve alınİcak lelge ,.fu İ.-lnat olarak kabul edilen diğer kıymetler işletmeAlım-Satım ve İhale Komisyonuna ibraz ediİecekİir. Teminat mektubu alrnması halinde, Geçici teminatmektuPları, tekliflerin geÇerlilik süresinden en az30 gün fazla süreli olacaktır.(Geçici teminat mektubununsİiresi en az 60 gtin olacaktır).Tekliflerin geçerlilik stır-esinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarınınsi.iresi de aynı stire ile uzatılır.
d) Teminat olarak kabul edilebilecek luymetler aşağıda belirtilmiştir.
1- Tedavüldeki Türk parasl,
2- Döviz (ihale gtiniindeki T.C.Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarınıkarşılamak şartıyla)
3- Banka telinat mektupları (limit düili stiresiz olacaktır.)
4- Karşılığı bloke edilmiş çekler.
5- Devlet İstikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve Kanunlarla teminat olarak kabul edileceğibelirtilen belgeler,
e) Kamu Ku_rum ve KuruluŞları ile sermayesini tamamı veya yarısrndan fazlası Kamu sektörtine aitbulunan Kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır.
fl İhale giintindeki T.C.Merke' Bunku., döviz alım kuruna göre TL teminat tutarrnr karşılamak vekesin teminat olması halinde TL'ye çevrilmek şartıyla doviz.
g) Teminat mektubu dıŞındaki teminatİar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz,Mali işler birimineyatırılması zorunludur.
h) Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilem ez ve üzerine ihtiyati tedbirkoyulamaz.
ı) Döviz kat'i teminat olarak kabul edilmez.

6_ SATIS FİYATI

")'b) İhale konusuna iliŞkin *-rlru...n fiyat, müammen tutar ve geçici teminat miktarı ekli listedebelirtilmiştir.
c) İhalede verilen fiyat sabit olup, işin bitimine kadar değişmeyecektir.
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ç) İhale esnasında 0,01TLKg(Türk Lirası) aşağ artınm yapılmaz.

a) Teklifler
:li::: T^r:r.ri*r".@tır. Müşterilerin bu süre zarfında,

;, ı;;;" ;#il;,., i:jİii ill",'.l, ilil,tr,T*teklİften vazsecİlmez we rleöioiLliL +^t^L: ı-^L--, _ ı:1tekl i ft en vazgeçilmez ve de gi ğiı.ılt' taıeui iauuütı;";;.
b) Borsada yapılmış ihalede oluşan fiyatlara sonradan artırım yapılmaz.

a)Idaretaraflndanyupffigaflnimzakarşılığıelden,faksveyaelektronikpostaile
yapılması esastır.

,,,o,.,rl]*İlİİ#*ŞlÇ:,',}:'" veYa faksla yapılan bildirimler tebıigat yerine geçer ve biıdirimıerde,
c) Elektronik Posta YoluYla YaPıl.acak bildirimler, idarenin satın alma iş ve işlemleri için tanımlaırmışresmi elektronik posta adresi l<ullanılarat yapılır.
d) Birinci fıkrada belirtilen 

'*lj..1l: 'ebligahn 
yapılamadığı durumlarda iadeli taahhütlü postaYoluYla da bildirim YaPılabilir, İadeli taahhütlü -.ki;İ; vupı* tebTigatta, mektubun teslim edildiği tarihtebliğ tarihi sayılır.

e) İdare tarafindan ortak
pilot/koordinatör ortağa yapılır.

girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre

VERG
a ) İhale l.u pulu, resim, harç ve her türlü yasalödemeler ve diğer sözleşme giderleri Müşteriye aittir

l] [ıly._r:Ee_r |elelsi,yönünden bağlı bulunduğu vergi

::,I:Ti :,1';u*, ?;:;İ,ruĞ:.öTi:,Xn'J:#TJ,ilş,!T,k',1'.l'JT l'#l;ş'::}J:}'.o",5"'*vrguğLlllu ğUŞtÇI-.r Delge, (İJu belge ıbraz edilmediği taktirde yapılan teslim perakende teslimsayılacak ve perakende teslime alİ rrİV o.*İrygulanacaktır.)

üN
a) Taahhüdtin miktarı

}] T:ll-,*]:::u -*ruller o/o.25 eksik veya f-;;İiİir. Müşteri buna itiraz edemez.

?MüşteriLülebrgazraketmedenborsayetkililerine
tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini ,"İ-'.ı.rorundadir. ütışteri 8. Madde hüktimlerine göretebligatın alındığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde ihale tutarınrn 7o 10 i.izerinden kat,iteminatını ve ihale kararrna ait her ttırÜ vergi, a'.-g, Jo4sl, karar prı,r, ..ri-, harç ve her türlü yasalödemeler ve diğer giderleri İŞletmemize ait Ş-urtr*Jnin İ.-maddesina'e ueilrtilen banka hesap numafasmaYatırarak sözleŞme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ayrrcaprotesto çekmeyeve hiiktim istihsaline gerek kalmaksızın müşterinin taahhüdü feshedilerek geçici teminatı cezai şart olarakirat kaydedilir.

MüŞteri kesin teminat Verme veya sözleşme yapma si.iresi içerisinde taahhüdünü tamamen yerinegetirdiği takdirde (ihaleYe ait vergi ve giderler aanı -İ uedelinin tamam, İçin hesaplanacak tutarı işletmehesaPlarına Yatırarak, ihale konusİ .naıİt..ıim almış oı.uu kaydıyla) ioarstesin teminat alıp almamakta vesözleşme yapıp yapmamakta serbesttir.

c) İhale konusu malların nakliyesi -,işt".iy" uiJ;. ffi;:t;lTjiffi'Hİ'İ,roa zorunıunedenlerle meYdana gelebilecek azalmalİ-ııışt".ly" yurır"oı-uı. bildirilir.d) MüŞteri İhaıede almış olduğu malı tebİig İ-irrlrroen itibaren 20 (yirmi) gün (pazar ve Bayramgünleri hariÇ) iÇerisinde iŞletme ambİrıarınoan tejh 
"İrr"t çekmek mecuuriyetindedir. Ancak ytiklemeYaPılmasına engel teŞkil edecek yağmur v.s. gibi mücbir sebeplerin -.ya*u gelmesi halinde müşterinintalebi üzerine iŞletme taraflndan tuşİ"u siiresi i-çin ek stıre verilebiıir. MÜtefi-t içui, mücbir sebep olmadığıhalde malını belirtilen sürede Çel«nediği takdirde -tış*lrln malında.oluşacak zarar ziyarıdan (Doğal afet,Yangm' sel basması, kızıŞma, ktıflenme, çürüme, haşere zaıafl *.j iİİ.İ...iz sorumlu olmayacağı gibi
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belirtilen sürede Çekilmeyen mal için mahsul depolama ücreti olarak günli.ik 1,50 TL/Ton gecikme bedeli
alınır. Gecikme bedeli müŞterinin yazlh dilekçe ile müracaatı üzerine ğcikme stiresi dikkate alınarak peşin
olarak tahsil edilir. İşletme ihtiyaç duyması halinde silo, ambar v.b. yeĞrdeki müşteriye ait mahsulü diıedİği
yere nakledebilir. Müşteri bu duruma itiraz edemez.

e) Mal teslim Yeri iŞletme ambar, depo ve siloları olması nedeniyle malın yüklenmesi ve nakliyesi
sırasında müŞterinin bu iŞte ÇalıŞtıracağı tüm personelin ilgili mevzrut ntıktı-lerine aykırılık nedeniyle
doğacak sonuçlardan işletme sorumlu tutulamaz.

a) Teslim Yeri: Şartnamenin 5. lvladdesindeki tabloda belirtilmiş olup,işletme ambarlarından teslim
edilecektir.

b) Tartım iŞleminde iŞletme kantarı kullanılacak olup, müşteri buna itiraz edemez.
c) Yüklemeler Yiirürlükte bulunan karayolları tüzüğü ve kamyon ruhsat tonajı esas alınarak yapılır.
d) İhale konusu mahsule ait numuneİer Lüleb uİgu, Ticaret Borsası Eksperlerince alınacak olup,

Ticaret Borsasında görülebilir. İhaleye iştirak edecek Müşteriler ihaleden önce satın alacağı .uıİ işı.t-".i,
ambarlarında Yığında görebilir veya ihale günü saat 14:00'a kadar Lüleburgaz Ticaret Boİsası Ekşerleri ile
IŞletmeYe gelerek EksPerlere ayrıca numune aldırabileceklerdir. İhaleye işti"rak eden Müşteriler malı yığında
görmüŞ Ve aYnen §Pr! etmiŞ sayılırlar. Sahş işleminin gerçekleşmesinden sonra malrn hususiyetleri
hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmez.

e) İhale üzerinde kalan müşteriler mallarını bizzat kendileri veya noterden tayin edecekleri
mutemetleri aracılığı ile alabileceklerdir. Mutemet aracılığı ile aldıkları takdirde noter vek6letnamelerinin
aslı İşletmemize teslim edilecektir.

a) MüŞteri ihalede satın aldığı malın b"dellrl. tarra-ını kat'i teminatı yatırmasını müteakip r0 (on)gün iÇerisinde iŞletmeYe ait idari şartnamenin 5. maddesinde belirtilen bark; hesap numarasma yatırmak
zorundadır, Bu zorunlu]uğa uyulmadığı takdirde İşletme, ihale şartnamesinin 1 1. mbddesine göre gecikme
cezasl tahakkuk ettirmekte veya |4la-b-c maddelerini uygulamakta serbesttir.

b) MüŞteri mal bedeline karşılık yatırdığı tutara ait makbuzu ilgililer e ibraz etmek suretiyle
makbuzda yazılı tutara karşılık gelen malı teslim alİr.

a) Müşteri kat'i teminatını memize yatırdıktan sonra taahhüdünden krsmen veya tamamenVazgeÇmesi Ya da taahhüdİ.inü Şartname hüktimlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinje, kendisine
-- ----Jrağmen aYnı durumun devam etmesi halinde aynca İrotesto çekmeye ve hüktim istihsaline gerekVqlmoDaıo.n l-^^:_ +^_:--. __ : ,kalmaksızin kesin teminat cezai şart "ı;;-#;;#;",1.:i;i,,1,1,,TiT",l,Şr;'*:İ:İil",:ilHXlffi.lHİiı

lQlptmAhrh rrĞıoııa^^X. -^_^_ -:--^_----,- 1 1t,ıİıİİİ, tİ,,,İ r"ıİ*lu";.;,;;.
|) 

Mtılterinin taahhüdtinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi ya da kendisine verilen si.ire sonucu

arasında işleime aıJynıne fark doğarsa;; fJ;;,;.'t.ı";;;;ffiİffi#l;İ|İHİ|l|İİİrİH.|İ#:'ffi';
A^x^-^^ xl^.^-_ ^_doğarsa ödenmez.

c) Kabul edilen zorlaYıcı sebepler dışında taahhüdiın bu şartname ile tespit edilen sürede yerinegetirilmemesi halinde gecikilen her gtin için ihale tutarınrn yol,o|,si kadar gecikme cezası alınır.Gecikmenin 10 günü aŞmasl ve firmanın y*rirek süre uzatım talebi olmaması halinde mevcut kat,i teminatcezai Şart olarak irat kaYdedilir. Ancak miİşterinin yazı|ı ceza|ıek siire talebinde bulunması, işletmenin de butalebi uYgun görmesi halinde talep edilen süreye tekabtil eden gecikme cezasr taahhüdün yerine getirilmesigereken sürenin bitiŞ tarihinden sonraki gtınden başlamak üzere müşteriden peşin alınmak şartıyla işı;;taraflndan taleP edilen süre kadar (bu 
şüre 20 gi.inü geçemez) müşteriye İezalı ek siire veriıebiıir veyamüŞterinin talebi uYgun görülmeyerek İşletmedekİmevJut kat'i İeminİt 

"eruişart 
olarak irat kaydedilir.



15_ söZLEşMENİN vE ALAcAĞIN DEvRi
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 aranf.
İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 14. madde hükümleri

uygulanır.

ıo_ ıvıÜcnİR sngnplnn :

MüŞteri ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkdnsız kılan veya
geciktiren olaylar (Yangın, tabii afetler, salgın hastalıklar, grev, hükilmet kararları, v.s.) ilgili resmi
makamlarca tevsik edilmek kaydıyla mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin varlığı taahhüdün ifasını imkinsız
kılması halinde İşletme veya müşterinin talebi üzerine müşterinin taahhüdü feshedilir.

Mücbir sebep taatüüdün ifasını bir süre geciktiriyorsa İşletme ya taühüdü fesheder veya makul bir
ek si.ire verir. Mücbir sebep taahhüdün mücbir sebebin vukuundan önceki kısmrnın yerine getirilmesi ile
ilgili hüktimleri değişti rmez.

17_ TEMİNATIN İaunsİ
Kat'i teminat müşterinin taahhüdünü ihale ve şartname esasları dAhilinde yerine getirmesini müteakip

ya müşterininbizzat kendisine veya noter tasdikli vekiline iade edilir.

18_ GENEL HÜKÜMLER
a) Bu şartnameden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri

yetkilidir.
b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır.
c) ihaleye ait şartname TİGEM (Karanfi1 Sokak No:62,

Bakanlıklar/ANKARA),https://www.tigem.gov.tr adresinden veya Ti.irkgeldi Ta.ım İşletmesi
Müdürlüğü'nde görülebilir.

. d) Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na ve 4734 sayılıKamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp,
TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

e) SözleŞme süresi dolmadan; Hfüiimetin, T.C.Tarım ve Orman Bakanlığının Kanun, Tüzük ve
Talimatları ile veya TİGEM Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum iizerine İdarenin faaliyetlerinin tamamen
veYa bir süre durdurulması, kiralanması, iştirak kurulması, kapatılması veya
işletmeye ait sözleşme feshedilerek hiikiimsüz sayılacaktır. Müşteri bu durumda
talebinde bulunamaz.

fl İş bu şartname 18 madde ve şıklarından ibaret olup, ihaleye
maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.

özelleştirilmesi halinde, o
idareden herhangi bir hak

iştirak edenler şartnameyi tüm

üĞü
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