
ÜRETİM 

ALANI Muhammen Fiyatı (TL/Kg) Muhammen Bedeli (TL)

% 3 Geçici Teminatı 

(TL)

825 62 51.150,00 1.534,50

              5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE İHALE FİYATI : 

              a) Yapılacak işin muhammen bedeli, cinsi ve takribi miktarı aşağıya çıkarılmıştır. 

              Not: Belirtilen alan % 10 fazla veya eksik olabilecektir. 

b) Söz konusu alan ihale üzerinde kalan Müteahhit tarafından hasat edilecektir. ortaya çıkacak sapın tamamı isteklinin olup, sapın

balya yapılması ve nakliyesini kendisi yapacaktır. Ortaya çıkacak buğdayın tamamı İşletmemizin olacaktır 

c) b bendinde belirtilen şartlar çerçevesinde sap satışı; dekar başına muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile ihale edilecek

olup, işin tamamı için teklif verilecektir. 

d) Buğday sapı işletmece ihalede gerçekleşen fiyat üzerinden müteahhide fatura edilecek, fatura bedeli “13. Ödeme Şartları”

maddesi esaslarında tahsil edilecektir. 

Ürünün Hasat Edileceği yer 

Aksu 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve

Kocayatak

d) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla bu şahısların eşleri, ikinci dereceye

kadar (ikinci derece dahil ) kan ve sıhri hısımları ve bunların ortakları. 

Sözleşme yapılmış ise feshedilerek kati teminat şartı ceza olarak irad kaydedileceği gibi ikinci bir ihale yapıldığı taktirde de işletme

aleyhine meydana gelebilecek zarar ve ziyanında hükmen tahsili yoluna gidilir. 

Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi geçici teminatları da şartı ceza olarak

irad kaydedilir. İşletmenin uğradığı zarar ve ziyan hükmen tahsil edilir.  

              c) Biçerdöverlerinin modellerini ( 2012 ve üzeri olacak)  beyan etmesi, 

              Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

              a) Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tüm personeli, 

b) Evvelce sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için veya buna benzer nedenlerle

ihaleye iştirak ettirilmemelerine dair karar alınıp tamim edilen kimseler, 

             e) İhalede verilen fiyatlar KDV hariç olacaktır. 

 T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

              1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ   : 

              b) İşin yapılış şekli teknik şartnamede belirtilmiş olup, bu şartname ekli teknik şartname ile birlikte hüküm ifade eder. 

BUĞDAY SAPI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİDİR

a) Enstitümüzün Tarla Bitkileri Bölümünce üretimi yapılan Aksu ve Kocayatak birimindeki 825 dekar (± %10) buğday alanın

biçilmesi sonucu ortaya çıkacak sapın satışı yapılacaktır. 

Bu şartnamede Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü “İşletme”, İhaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek

yada tüzel kişiler de “Müteahhit” olarak adlandırılmıştır. 

İhale 04.05.2021 Salı Günü Saat 14:00 da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Demircikara Mah.

Paşakavakları Cad. No:11 Muratpaşa / ANTALYA adresinde bulunan toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.  

b) Şirket adına teklifte bulunacak kimselerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir cari yıla ait imza sirkülerinin ibrazı veya şirket

adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname vermesi. 

             4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR   : 

c) Kanunlarla, Hükümet veya ilgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak ihaleye katılamayacakları hakkında karar

alınmış olanlar, 

           İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale  17.05.2021  aynı şartlarda tekrar edilecektir.  

c) İhale 5. madde de belirtilen esaslar doğrultusunda 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c maddesine

göre açık teklif usulüyle yapılacaktır. 

a) Şirket sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odası vs. resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve ihale tarihinde faaliyette bulunduğuna dair

belge ibraz etmesi,

            3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI   :

             İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;  

             2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN  : 

              a) Tebligat adresi ve telefon numaralarını beyan etmesi, 

              b) Kimlik fotokopisi, 

              d) Vergi numarasını beyan etmesi, 

              e) İhale tutarının en az %3’ü tutarını geçici teminat olarak yatırmış olması,

Şirket olması halinde:



             Müteahhidin bu yükümlülüğe uymaması sonucu meydana gelecek kaza ve hukuki sonuçlarından müteahhit sorumlu olacaktır. 

c) Müteahhit, işin ifası sırasında çalıştırdığı işçilerin beden bütünlüklerinin ihlali veya ölümleri ile sonuçlanan kazaların hukuki

neticelerinden sorumludur. Müteahhit ayrıca yine işin ifası sırasında işçilerin üçüncü şahısların menkul  

ve gayrimenkul mallarına verdikleri zararlardan ve gayri menkul mal hukuku ve haksız fiillerden doğan sorumluluğunun karşılığı olan

tazminattan da sorumludur.Müteahhit bu hususlarda işletmeden herhangi bir ödeme talebinde bulunamaz. 

             c) İşletme taahhüt miktarını (±) % 10 oranında değiştirebilir. Müteahhit miktar değişikliğini kabul etmek zorundadır. 

d) İşlerin yapılma zaman ve süreleri Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir. Bu zaman ve sürelerle yaptırılacak günlük ve toplam iş

miktarları iklim şartlarına ve diğer etkenlere göre değişebilir.

Müteahhit bu hususları peşinen kabul edecek ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. 

             12-İŞ KANUNU SSK VE DİĞER KANUNLAR İLE YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

a) Müteahhidin işçi çalıştırması durumunda, çalıştıracağı işçilerin sosyal güvenlik primleri ve ücretlerini mevzuatlar çerçevesinde

ödeyecektir. 

b) Müteahhit, bu şartname esasları dâhilinde üstlendiği işin ifasında “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümleri ile diğer

mevzuatlara uymakla yükümlüdür. 

İşlerin teknik şartnamede belirtilen esaslarda yürütülmemesinde ısrar edilmesi halinde işletme sözleşmeyi feshederek işi dilediği

şekilde bir başkasına yaptırır. Bu durumda işletmenin uğrayacağı zarar müteahhitten alınacaktır. 

             h) Müteahhit tarafından çalıştırılacak işçilerin yemek giderleri müteahhide aittir. 

ı) Çalışma günlerinde yapılacak en düşük iş miktarını işletme belirler. Günlük yapılacak iş miktarı hava şartları ve yapılacak işin

durumuna göre işletmece değiştirilebilir ve müteahhit bu zamana uymak zorundadır. 

             11- TAAHHÜDÜN MİKTARI VE SÜRESİ   : 

a) Taahhüdün miktarı 5. maddede belirtilmiştir. Hasadın süresi normal hasat zamanı olup,15 gündür. Sap toplama,balya

yapma,yükleme ve taşıma işi ise her parselin hasat bitim tarihinden sonra en geç 5 (beş ) gün içerisinde bitirilecektir. 

             b) Hasada başlama tarihi müteahhide 3 (üç) gün önce yazılı veya sözlü olarak bildirilir. 

Müteahhidin çalıştırdığı işçilerin her türlü tedbirsizlik, kasıt, kusur ve ihmalinden dolayı işletmenin uğradığı kaza ve maddi zararlardan

müteahhit sorumludur. 

             f) Müteahhide bağlı işçilerin işletmeye geliş-gidişi ve işletme içerisindeki taşınmaları müteahhide aittir. 

(Karayolları trafik kanununun 65/1-f maddesine göre işçi taşınmasında otobüs, minibüs gibi vasıtalar kullanılacaktır. “Araç üzerinde

açıktan insan taşımak” suç teşkil ettiğinden müteahhit,işçileri açık araç üzerinde taşıttırmayacaktır.) 

İşçilerin işyerine getirilip götürülmesi esnasında trafik kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin kontrol edilmesi müteahhide ait olup,

bu yüzden doğabilecek maddi ve manevi zararlar müteahhide aittir. Bu konuda işletme sorumluluk kabul etmez.

g) İşlerin teknik şartnamede belirtilen esaslara uygun yürütülmemesi durumunda işletmenin işi geçici olarak durdurma, tekrar veya

telafi ettirme (ücretsiz olarak) gerekli diğer tedbirleri alma hakkı vardır. 

Müteahhit işletmenin talebini karşılamak mecburiyetindedir. Bu durumda istenilen miktarda iş yapılmadığı taktirde 14-b maddesi

esaslarında ceza alınır.  

a) İhale konusu işlerin yapılma yeri işletmenin buğday ekili parselleri olup, müteahhit işleri işletme yetkililerinin kendilerine

verecekleri hangi işin hangi parselde hangi öncelikle yapılacağını belirtir iş takvimi çerçevesinde yapacaktır. 

             b) İşlerin yürütülmesi esnasında müteahhit veya kanuni vekili bizzat işlerin başında bulunacaktır. 

c) İşin yapılması esnasında müteahhidin çalıştırdığı işçilerin İş Sağlığı ve güvenliği ve koruyucu malzemeleri müteahhit tarafından

karşılanacaktır. 

Bunların noksanlığı durumunda olabilecek arzu edilmeyen olaylardan müteahhit sorumludur. Ayrıca işletme içerisindeki yer

değiştirmeler de müteahhide ait olacaktır. 

            d) Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılmasında sakınca olan kişilerin çalıştırılmasının sorumluğu müteahhide aittir. 

            e) Müteahhidin çalıştırdığı işçiler işletmenin genel çalışma şartlarına uymaya, işletmenin mal ve tesislerini korumaya mecburdur. 

              8- SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT    : 

İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onaylandığı müteahhide yazılı olarak bildirilir. Müteahhit tebliğ tarihinden itibaren

(İşletme çıkış tarihi) 5 (beş) 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.Geçici teminat şartı ceza olarak irat kaydedilir.Ayrıca işletmenin bu

durumdan dolayı uğrayacağı zarar ve ziyan müteahhitten hükmen tahsil edilir. 

Yeniden yapılan ihalede işletme aleyhine zarar meydana gelir ise bu aradaki fark müteahhitten tahsil edilir. İşletme lehine fark

doğarsa müteahhit herhangi bir hak talebinde bulunamaz.Geçici teminat şartı ceza olarak irat kaydedilir.  

             10- İŞLERİN YAPILMA ŞEKLİ VE ŞARTLARI   : 

              1-Tedavüldeki Türk Lirası, 

             2-Banka teminat mektupları 

             7- TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI : 

              İhale yapıldıktan sonra her türlü fiyat artırma-eksiltme teklifleri kabul edilmez. 

             6- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR    : 

             a) İhalede geçici teminat miktarı muhammen bedelin en az %3’üdür. 

             b) İhale üzerinde kalan istekliden ihale tutarının %6’sı tutarında Kesin teminat alınacaktır. 

             c) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir. 



Gerçekleştirme Görevlisi

              18- GENEL HÜKÜMLER       : 

            a) Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların halinde Antalya Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Mehmet KOCATÜRK

Tarla Bir.Böl Başk

Dr Metin DURMUŞÇETİN

Mühendis

            b) Müteahhidin göstereceği adrese yapılacak tebligat müteahhidin kendisine yapılmış sayılır.

           c) İşletme ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

           d) Bu şartname, ekli teknik şartname ile birlikte hüküm ifade eder. 

              16- MÜCBİR SEBEPLER       : 

Müteahhit ve işletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkansız kılan veya geciktiren olaylar (yangın, tabii

afetler, kuraklık, hükümet kararları,salgın hastalıklar, grev vs.) ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek  

e) İşbu şartname 18 maddeden ibaret olup, ihaleye katılan müteahhitler şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş

sayılırlar. 

Doç.Dr Cengiz ERDURMUŞ

              a) Kesin teminat; müteahhidin taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dahilinde yerine getirmesini müteakip müteahhide ödenir. 

b) Taahhüdün tamamlandığı İşletme yetkilileri ve müteahhitçe hazırlanacak ve İşletme Müdürlüğü’nce onaylanacak raporla

belgelenecektir. 

a) Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhidin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya taahhüdünü sözleşme

hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın  

Mücbir sebebin varlığı taahhüdün ifasını imkansız kılması halinde işletme ve müteahhidin talebi üzerine sözleşme feshedilir.

Mücbir sebep taahhüdün ifasını bir süre geciktiriyor ise işletme ya sözleşmeyi fesheder veya makul bir süre verir.

Mücbir sebep, taahhüdün mücbir sebep vukuundan önceki kısmının yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri değiştirmez. 

              17- TEMİNATIN İADESİ       :

kaydıyla mücbir sebep sayılır. Ayrıca hasatla ilgili doğal hava şartlarından kaynaklanan olağan dışı durumlarda İşletme tarafından uygun

görülmesi halinde mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

sözleşme feshedilerek kesin teminat şartı ceza olarak irat kaydedilir. Bundan dolayı işletmenin uğrayacağı zarar kanuni faizi ile birlikte

kanuni yollardan müteahhitten tahsil edilir.  
b) İşe başlama tarihi müteahhide 3 gün önceden yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Müteahhit işletmece bildirilen tarihte işe

başlayacaktır. Bu tarihte işe başlamadığı takdirde beher gün için yapılması  gereken günlük iş tutarının yarısı

miktarında ceza alınacaktır. Günlük yapılması gereken iş miktarının tespiti İşletmece yapılır ve müteahhide yazılı olarak bildirilir. 

Bu cezalı süre üç günü geçtiği taktirde işletme ceza almaya devam ederek beklemekte veya şartnamenin (14-a) maddesi esaslarında

sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. 

c) Taahhüt edilen işlerin eksik yapılması halinde, eksik yapılan işin yarısı tutarında ceza alınabileceği gibi işlerin aksamaması için

müteahhit nam ve hesabına pazarlık suretiyle hasat işini bir başkasına yaptırabilecek, tarladaki Buğday 

saplarını da bir başkasına satacaktır. Bu durumda işletme aleyhine fark doğarsa bu fark müteahhitten tahsil edilecektir. 

              15- SÖZLEŞME VE ALACAĞIN DEVRİ     : 

Onay Makamının yazılı izni olmadan müteahhit sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devir ve temlik edemez.Sözleşmenin devrine

müsaade edildiği takdirde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz 

devrin yapılması halinde sözleşme bozulur ve müteahhit hakkında 14. Madde hükümleri uygulanır.  

              13- ÖDEME ŞARTLARI       : 

             14- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI : 

İhale onaylanıp alıcıya tebligat yapıldıktan sonra sözleşme imzalanacaktır. Müteahhit veya müşteri onaylanan ihale

kararının Kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 5 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek İhale Kesin

Teminat bedelinin tamamını nakit olarak Döner Sermaye veznesine yatırmak ve Sözleşme imzalamak zorundadır.İhale

hasadın bitmesi sonucu tamamlanacağından süresiz teminat mektubu kabul edilebilir. Bu mecburiyete uyulmadığı

takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

İhale bedeli Hasadın tamamlandığına dair Komisyonun hasadın bittiğini Müdürlüğe yazı ile bildirilmesinden

itibaren 3 ( üç ) iş günü içerisinde İhaleyi alan Kişi yada Kuruluştan tahsil edilir. Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde,

protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın verilen teminat mektubunun ilgili banka tarafından işleme konulması

istenerek bankadan tahsil edilir ve fatura kesilerek satış işlemi gerçekleştirilir.

Demircikara Mahallesi Paşakavakları Cad. No:11 PK 07100 ANTALYA Ayrıntılı Bilgi İrtibat (Ahmet TEKİN

Telefon : (0 242) 321 67 97-140     Fax : (0242)321 15 12   e-posta :batem@tarim.gov.tr Web: www.batem.gov.tr

O  L  U  R

20.04.2021

Dr Abdullah ÜNLÜ

İşletme Müdürü


