
TARIM işrnrıvınrnni GENEL vıü»ünı,üĞü
rüRxçrı,ni rı.Rrvı işı,rrıvınsi vıüuünrüĞü

202ı y|LI isrinsarl zgz.gso xc yaĞıIK MAHsur ,ı,yçiçBĞi sarışı
innni şARTNAMnsioin

Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü "TİGEM" TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi

Müdürlüğü'"İŞıEırvıE" ihaleye katılıp teklif Veren gerçek veya tüzel kişiler "İsıBxr,İ" ihale Sonucu

üzerine satış yapılan ve sözleşme imza|ayan gerçek v9 tüzel kişilerde "MÜŞTERİ" olarak
adlandırılmışlardır.

ı- irraı-pNiN xoNusu vp şprri :

a)İşletmemiz 202l yılı istihsa|i;292,950 kg Mahsul Ayçiçeğinin borsa şartlarında tek partı halinde
satışıdır.

b) İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır.

z_ iuarpxiN ynpıı.q,caĞı ynR vB z.lıvıaN :

lhale, .l$l. la202| günü saat l4.00'te Lüleburgaz Ticaret Borsasında (Ticaret Borsası Bürosu Satış
Salonunda) yapıİacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği
taktirde ıhaIe, Qb"/.1OlZOZl tarihinde aynı yer ve şartlarla tekrar edilecektir,

s_ iuarnyn ciRnniırvıB şaRrı,aRı :

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,

l- irr.tı,pyn xlıııaıvılyacıxr,aR :

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

a) TİGEM Yönetim Kurulunca satış ihalelerine katılmaktan yasaklananlar ile 4734 SayıIı Kanun ve
diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ve |2l04ll99l tarihli ve 37|3 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.
Q Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler,

22ll12004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair
Kanun kapsamındaki vakıf ve demekler.

g) TİGEM'in satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenler.
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
taktirde idare aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir. İstekli lehine fark
doğarsa ödenmez.
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5-
a)

EDI DEL V NAT
lhale konusuna ilişkin mahsulün cinsi, miktan, vıgın
muhammen tutarı ve geçici teminata ilişkin esaslar ekli

numarası, muhammen
listede belirtilmiştir.

fiyatı, istihsal yılı,

kefaletine haiz tahviller ve Kanunlarla teminat olarak kabu| edileceği

Parti
No ciıısi MıKTARı

(kq}
MUHAMMEN BiRiM

FiyAT (TL/ko)
MUHAMMEN
TılTARl lTı l

GEçıci
TtrMıNA7o,/_r

1

Mahsul Yağlık Ayçiçeği 292.950 5,70 1 ,669.815,00 83.491,00

b) Kat'i teminat ise ihale bedelinin o^ l0 nispetindedir.
c) İhaleYe iŞtirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi diledikleri sayıda geçici

teminatlarının tutarı kadar partiye iştirak edebiliİler.
Ç) İhaleYe ait geÇici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Vakıflar Bankası

Lüleburgaz Şubesi nezdindeki TR 79 0001 5001 58007287 7l37 65 iban nolu hesabına yatırılacaktır. İhaıebaŞladıktan sonra teminat alınmayacağından, geçici teminatların ihale başlamadan önce işletmebanka hesabına Yatıracak|ar ve aldıkları belgeyi rİya te-irat olarak kabul edilen diğer kıym.tü.ri 6İ;İ;;Alım-Satım ve İhale Komisyonunaibraz edeİeklerdİr. Teminat mektubu alınması halinde, Geçici teminatmektuPları, tekliflerin geÇerlilik süresinden en az 30 g|ın fazla süreli olacaktır.(Geçici teminat mektubunun
süresi en az 60 gün olacaktır).Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının
süresi de aynı süre ile uzatılır.

d) Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir.
l- Tedavüldeki Türk parası,

. 2' Döviz (ihale günündeki T.C.Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarınıkarşılamak şartıyla)
3- Banka teminat mektuplan (limit dahili süresiz olacaktır.)
4- Karşıhğı bloke edilmiş çekler.
5- Devlet İstikraz tahvilleri. hazine

belirtiIen belgeler,
e) Kamu Kurum ve KuruluŞları ile sermayesini tamamı veya yarısı ndan fazlası Kamu sektörüne aitbulunan Kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır.
f) İhale günündeki T.C.Merkeİ Bunku., döviz alım kuruna göre TL teminat tutarını karşılamak vekesin teminat olması halinde TL'ye çevrilmek şartıyla döviz.
g) Teminat mektubu dıŞındaki teminatİar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz, Mali işler birimineyatırılması zorunludur.
h) Her ne surette olursa olsun idarece alınan

koyulamaz.
ı) Döviz kat'i teminat olarak kabul edilmez.

teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir

6- SATIS FİYATI

b) İhale konusuna iliŞkinnı-rhunırn.n fıyat, muhammen tutar ve geçici teminat miktarı ekli listedebelirtilmiştir,
c) İhalede verilen fiyat sabit olup, işin bitimine kadar değişmeyecektir.
ç) İhale esnasında 0,0l TLlKg 1riırk Lirası) aşagı artırım yapılmaz.

a)Tekliflerihaletarihindenitibar.,tır.Müşterilerinbusürezarfında,
:?1Hİ^"]::İ:^j:|lT'"9'}İıl",.,Iu1.1T:ü..olan bagİmıııığı devam edecektir. Tekıifler veriıdikten sonra

YoN RIM ILM

tekliften vazgeçilmez ve değişiklik talebi kabul edilm-ez.
b) Borsada yapılmış ihalede oluşan fıyatlarasonradan artırım yapılmaz.
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a) idare tarafindan yapılacak bildirim ve tebligatı n imzakarşılığı elden, faks veYa elektronik Posta ile

yapılması esastır.
b) Elektronik posta yoluyla

bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
veya faksla yapılan bildirimler tebligat yerine geçer ve bildirimlerde,

c) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin satın alma iş ve işlemleri için tanımlanmış

resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

d) Birinci fıkada belirtilen ,ruİı.İı. tebligatın yapılamadığı durumlarda iadeli taahhütlü Posta

yoluyla da bildirim v"prı.uİıİr. iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih

tebliğ tarihi sayılır. , ı _,._s 1.: ^^^^ı.İ İo.İ. tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, Yukarıdaki esaslara göre

pilot/koordinatör ortağa yapılır.

ME VE KAT,İJEI4INA'I
İ ı" o"ffi-nşt-"ıye yazılı ve faks&e-mail yoluyla

tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takiP eden 7. (Yedinci) gün
^ io}iyolzıtırıığ vuıı!vwn!rl ,

müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır. Müşterlltlenurgaİ Ticaret Borsasında yaPılacak ihaleYe iŞtirak

etmeden borsa yetkililerine tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerinİ vermek zorundadır,

Müşteriler tebligatın alındığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde ihale tutarının %o l0 üzerinden

kat,i teminatınl ve ihale kararına ait her türlü ,.rğ, damga-vergisİ, karar pulu, resim, harÇ ve her türlü Yasal

ödemeler ve diğer giderleri işletmemize ait şartnamenin 5. maddesinde belirtilen banka hesaP numarasrna

yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır. Kati teminat mal bedeline sayılmaYacaktır. MüŞteri taahhüdünü

yerine getirdiğİnde iade edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ayrlca Protesto ÇekmeYe ve

hüküm istihsaline gerek kalmaksızın müşterinin taahhüdü İeshedilerek geçici teminatı cezai Şart olarak irat

kaydedilir. t ı .. ı.!
Müşteri kesin teminat verTne veya sözleşme yapma süresi içerisinde taahhüdünü tamamen Yerlne

getirdiği takdirde (ihaleye ait vergi ,e gİderle, Oulril .uİ bedelinin tamamı için hesaPlanacak tutarı iŞletme

ilerupıirrna yatırarak, ihale konusu maıİteslim almış olması kaydıyla) idare kesin teminat alıP almamakta ve

sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir.

l0_ VERGi RESİM VE HARCLAR :

rar pulu, resim, harç ve her türlü Yasal

ödemeler ve diğer sözleşme giderleri Müşteriye aittir

b) Katma Değer Vergisi yontınjen Üağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmıŞ, gerÇek usulde KDV,

mükellefi olduğunu 
-gosterir- 

beİge. (Bu belg-e ibraz edilmediği taktirde yapılan teslim Perakende teslim

sayılacak ve perakende teslime ait KDV oranl uygulanacaktır.)

1ı- TAAHHÜDÜN MiKTARI-SÜRESİ VE TEBMİN : . .

a) maddesindeki tabloda belirtilmiştir.

b) Teslim edilecek mahsuller %25 eksik veyafaz|aolabilir. Müşteri buna itiraz edemez.

.l iırı. konusu malların nakliyesi müşteriye aittir. Teslime konu malların miktarında zorunlu

nedenlerİe meydana gelebilecek aza|ma|ar müşteriye yazılı olarak bildirilir.--- 
;İÜ;şr.rİ İnuı.oe almış olduğu maıı teuliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün (Pazar ve BaYram günleri

hariç) içerisinde işletme ambarlarından teslim alarak çekmek mecburiYetindedir. |nc.ak Yükleme

yapılmasına engel teşkil edecek yağmur v.s. gibi mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde müŞterinin

talebi üzerine işletme tarafından taşıma süresi İçin ek süre verilebilir. MüŞteri hiÇbir mücbir sebeP olmadığı

halde malını belirtilen sürede çekmediği takdirde müşterinin malında oluşacak zarar ziYandan (Doğal afet,

yangın, sel basması, kızışma, küflenĞ, çürüme, haşere zarafl vs.) işletmemiz sorumlu olmaYacağı gibi

belirtilen sürede çekilmeyen mal için mahsul depolama ücreti olarak günlük 1,50 TLlTon gecikme bedeli

alınır. Gecikme bedeli müşterinin yazı|ıdilekçe ile müracaatı üzerine gecikme süresi dikkate alınarak PeŞin

olarak tahsil edilir. İşletme ihtiyaç huyması haiinde silo, ambar v.b. yerlerdeki müşteriye ait mahsulü dilediği

yere nakledebilir. Müşteri bu duruma itiraz edemez.
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e) Mal teslim yeri işletme ambar, depo ve siloları
sırasında müşterinin bu işte çalıştıracağı tüm personelin

doğacak sonuçlardan işletme sorumlu tutulamaz.

olması nedeniyle malın yüklenmesi ve nakliyesi

ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle

kendileri veya noterden tayin edecekleri

aldıkları takdirde noter vekdletnamelerinin

12_ TESLİM TESELLÜM YERi. ŞARTLARI j
a)Teslimı.-.olarakteslimedilecekolup,partilerin

ambarlardaki konumları teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Tartım işleminde işletme kantarı kullanılacak olup, müşteri buıa,itiraz edemez.

c) yüklemeler yürürliİkte bulunan karayolları tüzüğü ve kamyon ruhsat tonajı esas alınarak YaPılır,
jl iırı. konusu mahsule ait numuneİer Ltılebuİgaz Ticaret Borsası EksPerlerince ahnacak oluP,

Ticaret Borsasında g"rrı.uİı* it aı.y. iştirak edecek Müşteriler İhaıeden önce.satın alacağı malı lŞletmemiz

ambarlarında yıg,nja jorebilir veya"Ticaret Borsası Eksperleri ile aynı gün İŞletmeYe gelerek EksPerlere

ayrrcanumune aldırabİleceklerdir. ihaleye iştirak eden Mİşteriler malı yığında görmüŞ ve aYnen kabul etmiŞ

sayılırlar. Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra malın hususiyetleri hakkında YaPılacak itiraz|ar kabul

edilmez.
e) İhale üzerinde kalan müşteriler mallarını b|zzat

mutemetleri aracılığı ile alabileceklerdir. Mutemet aracılığı ile

aslı İşletmemize teslim edilecektir.

13_ ÖDEME SARTLARI :

a) Müşteri ihalede satın aldığı .ulr, U"Oainin rr.amınt kat'i teminatı Yatırmasını müteakiP 10 (on)

gtın içeİisinde işıetmeye ait idari şartnamenin S.maddesinde belirtilen banka hesap numaraslna Yatırmak

zorundadır. Bu zorunıuıuga uyulmadığı takdirde işletme, İhale şartnamesinin 1 1. maddesine göre gecikme

cezasl tahakkuk ettirmekte veya 14la-b-c maddelerini uygulamakta serbesttir.

b) Müşteri mal bedeline karşılık yatırdığı tutara ait makbuzu ilgililere ibraz etmek suretiYle

makbuzda yazilı tutara karşılık gelen malı teslim alır,

uygulanır.

fu

rıÜ»Ü ILMA VEYA YAP.-
izeyatırdıktansonrataahhüdündenkısmen,.u.Iuji.İ,T:l

vazgeçmesi ya da taahhüdünü şartname hükiimleiine uygun olarak yerine getirmeme,i 1iiil9,,_,[::*:::J- -* -,

tebliğ tarihinden itibaren enfaz.|]a 10 gün süreli bir ihbar gönderilerek vecibelerini.İfy_1 d.T.:J:İll' 
:^::3

rağmen aynı durumun devam etmesi halinde aynca protesto çekmeye l: "htlİT T:IP1,]T 9:::}
kalmaksızın kesin teminat cezai şartolarak irat kaydedilir. Mtlşterinin taahhüdü feshedilerek bundan dolaYı

İşletmenin uğrayacağı zarar-ziyanının tahsili için kanuni yollara baŞvurulur.

b) Mtışterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi ya da kendisine verilen süre sonucu

taahhüdtinü yerine getirmemesi nedeniyle taahhüdünün geri kalan tışm1 için yeniden ihale YaPılır. İki ihale

uru,no, işleİme aıŞnine fark doğar.u u, fark müşteridİn yasal yollardan tahsil edilir. MüŞteri lehine fark

doğarsa ödenmez.
c) Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında taahhüdün bu şartname İle tespİt edİlen sürede Yerine

getirilmemesi halinde gecikilen her gtın için 500,00 TL gecikme cezası alınır. Gecikmenin 10 günü aŞmasl

ve firmanın yazı|ı ek süre uzatımlalebİ olmaması haİinde mevcut kat'i teminat cezai Şart olarak irat

kaydedilir. Ancak müşterinin yaz|lı cezdıı ek süre talebinde bulunması, İŞletmenin d. PY talebi uYgun

görmesi halinde talep edilen süreye tekabtıl eden gecikme cezası taahhüdün Yerine getirilmesi gereken

sürenin bitiş tarihinden sonraki gtınden başlamak üzeİe müşteriden peşin alınmak ŞartıYla iŞletme taraflndan

talep edilen süre kadar (bu süre 20 günü geçemez) müşteriye ceza\ıİk ,tır. verilebilir veYa müŞterinin talebi

uygun görülmeyerek işletmedeki mevcut kat'i teminatı çezai şart olarak irat kaYdedilir.

ıs- sÖzı.EşrvınNiN vn a.ı,a.cı,ĞıN unvRi . :

onayMakamlntnyazı|ıi,ealacağınıbirbaşkasınadevirvetemlik
edemez. Sözleşmenin devİine müsaade edildiği takdirde devir alacaklarda ilk ihaledeki Şartlar aranlr.

izinsiz devir yapılması halinde sözİeşme bozulur ve müşteri hakkında |4. madde hükümleri
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ıo- rvıücniR spgnpınR :

dakalanvetaahhüdünyerinegetirilmesiniimkAnsızkılanveya
geciktiren olaylar (yungrn, tabii afetler, salgın hastalıklar, grev, hükümet kararlarr, v,s.) ilgili resmi

makamlarca tevsik edilm-ek kaydıyla mücbir ,.6.p sayılır. Mücbir sebebin varlığı taahhüdün ifasını imkansız

İİ;;r, halinde işletme veya müşİerinin talebi üzerine müşterinin taahhüdü feshedilir.

Mücbir sebep taahhtıdtın ifasını bir süre geciktiriyorsa İşletme ya taühüdü fesheder veYa makul bir

ek süre verir. Mücbir sebep taahhüdün mücbirİebebin vukuundan önçeki kısmının Yerine getirilmesi ile

ilgili hükümleri değiştirmez.

17- TEMİNATIN iADESİ :

Kat,iteminunameesaslarıd6hilindeyerinegetirmesinimüteakip
ya müşterininbizzatkendisine veya noter tasdikli vekiline iade edilir,

18_ GENEL HÜKÜMLER . :

a)Buşu.tnhallindeAnkaraMahkemeveİcraDaire1eri
yetkilidir.

b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat müşterinin_kendisine yaPılmıŞ saYılır,

;i inuı.y. ait şartname ricpM (Karanfil Sokak No:62, Bakanlıklar/ANKARA),

https://www.tigem.gov.tr adresinden veya Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebilir, 
]

@sayılıDevletİ.haleKaiunu,naveqn+sayılıKamuİhaleKanunu,natabiolmayıp,
TiGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

e) Sözlesme süresi dolmadan; ğtktımetin, r.C. Tarım ve Orman Bakanlığının Kanun, Tüzük ve

Talimatlarİle ,eya TİGEM yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine İdarenin faaliYetlerinin tamamen

veya bir süre durdurulmasr, kiralanması, iştirak kurulmasr, kapatılmasl VeYa özelleŞtirilmesi halinde, o

işletmeye ait sözleşme feshedilerek hükümsüz sayılacaktır. Müşteri bu durumda idareden herhangi bir hak

talebinde bulunamaz.

0 iş bu şartname 18 madde ve şıklarından ibaret olup, ihaleye iştirak edenler ŞartnameYi tüm

maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.

rünrcpı,»i TARIM iŞıErıvınsi uÜ
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