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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

EGEBEYİ ARPA, HİLAL ARPA ÇEŞİTLERİ ile SARI, FETİH ve HASKARA YULAF 

ÇEŞİTLERİ TOHUMLUK ÜRETİM HAKKI SATIŞ ŞARTNAMESİ 

 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE NEVİ VE MİKTARI 

 

Madde 1. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli EGEBEYİ ve HİLAL arpa 

çeşitleri ile SARI, FETİH ve HASKARA yulaf çeşitlerinin Islahçı Hakkı Payı (Royalty) ve Tohumluk 

Üretim miktarları için 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3. ve 29/c maddesi 

gereğince tohumluk üretim miktarı ve ıslahçı hakkı yüzde oranı üzerinden AÇIK TEKLİF USULÜ ile 

ihaleye çıkartılmıştır. 

 

"EGEBEYİ" arpa çeşidi 7 yıllık sözleşme süresi için en az toplam 5.000 ton tohumluk üretimi ve 

pazarlama satış hakkının % 2 ISLAHÇI HAKKI YÜZDE ORANI üzerinden açık artırma açılacak ve 

ihale sonucu üzerinden oluşan bedel Islahçı Hakkı Payı olarak Enstitüye ödenecektir. 

"HİLAL" arpa çeşidi 7 yıllık sözleşme süresi için en az toplam 4.000 ton tohumluk üretimi ve 

pazarlama satış hakkının % 2 ISLAHÇI HAKKI YÜZDE ORANI üzerinden açık artırma açılacak ve 

ihale sonucu üzerinden oluşan bedel Islahçı Hakkı Payı olarak Enstitüye ödenecektir. 

"SARI, FETİH ve HASKARA" yulaf çeşitleri için 7 yıllık sözleşme süresi için her bir çeşitten en az 

toplam 3.000 ton tohumluk üretimi ve pazarlama satış hakkının % 2 ISLAHÇI HAKKI YÜZDE 

ORANI üzerinden açık artırma açılacak ve ihale sonucu üzerinden oluşan bedel Islahçı Hakkı Payı 

olarak Enstitüye ödenecektir. 

İhale ile ilgili teknik konular ve diğer hususları anlatan sözleşme, şartname ekinde olup; bu 

şartnamenin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. 

 

İHALENİN NEREDE HANGİ TARİHTE VE SAATTE YAPILACAĞI 

 

Madde 2. İhale 07/08/2019 Çarşamba günü, saat 11.00‘de Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Asfaltı Cad. No: 138 Menemen/İZMİR adresindeki 

idari bina toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI  

  

Madde 3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen belgelerin aslı 

veya suretlerinin 2019 yılında alınmış olması şarttır. 

 

 A) Kanuni ikametgâhı olması, 

 B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

 C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi olması, 

 

 a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 b) Tüzel olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzer bir makamdan, ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi 



bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk 

konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin ( a ve b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D. İmza sirküleri vermesi 

 a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

 b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk 

konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin ( a ve b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye Şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.), 

F. Bu şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.  

G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Devlet İhale Kanununa uygun olarak ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter 

tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır .) 

H. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge ve/veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 27. 

maddesine uygun banka teminat mektubu, 

 I. Diğer belgeler;  

 a) Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olmadığına dair belge, 

 b) Vergi borcu olmadığına dair belge, 

 c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili kuruluşundan alınmış “Tohumluk 

Üretici Belgesi”  sahip olduğunu gösterir belgeyi vermek. 

 

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 

 

Madde 4. 8213 Sayılı Döner Sermayeli kuruluşlar İhale Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yazılı 

kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine 

ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, kesin teminata çevrilmiş ve sözleşme yapılmış ise 

kesin teminatı bütçeye gelir kaydedilir.  

 

TAHMİN EDİLEN BEDEL: 

 

Madde 5. 

a- İşin tahmin edilen bedeli EGEBEYİ arpa çeşidi için KDV (% 1) hariç 138.000 TL’dir. (İhale 

başlangıç bedeli olup gerçek tutar ihale sonucu oluşacak rakam üzerinden belirlenecektir).   

 

Açıklama: 7 yıl içinde Yüklenici tarafından üretilecek asgari EGEBEYİ arpa tohumluğu 5.000.000 

kg’dır. 

Islahçı Hakkı Payı (Royalty) Tutarı: Üretilecek toplam (asgari) tohumluk miktarı 5.000.000 kg X 

(% 2)(asgari royalty oranı ) X 1,38 TL/kg (2018 yılı TİGEM sertifikalı tohumluk satış fiyatı) = 138.000 

TL’dir. 

b- İşin tahmin edilen bedeli HİLAL arpa çeşidi için KDV (% 1) hariç 110.400 TL’ dir( İhale 

başlangıç bedeli olup gerçek tutar ihale sonucu oluşacak rakam üzerinden belirlenecektir).   

 

Açıklama: 7 yıl içinde Yüklenici tarafından üretilecek asgari HİLAL arpa tohumluğu 4.000.000 

kg’dır. 

Islahçı Hakkı Payı (Royalty) Tutarı: Üretilecek toplam (asgari) tohumluk miktarı 4.000.000 kg X 



(% 2)(asgari royalty oranı ) X 1,38 TL/kg (2018 yılı TİGEM sertifikalı tohumluk satış fiyatı) = 110.400 

TL’dir. 

c- İşin tahmin edilen bedeli SARI, FETİH, HASKARA yulaf çeşitlerinden her bir çeşit için 

ayrı ayrı KDV (% 1)  hariç 84.000 TL’ dir( İhale başlangıç bedeli olup gerçek tutar ihale 

sonucu oluşacak rakam üzerinden belirlenecektir).   

 

Açıklama: 7 yıl içinde Yüklenici tarafından üretilecek asgari SARI, FETİH, HASKARA yulaf 

çeşitleri tohumluğundan her biri için  3.000.0000 kg’dır. 

 

Islahçı Hakkı Payı (Royalty) Tutarı: Üretilecek toplam (asgari) tohumluk miktarı 3.000.000 kg X 

(% 2)(asgari royalty oranı ) X 1,40 TL/kg (2018 yılı TİGEM sertifikalı tohumluk satış fiyatı) = 84.000 

TL’dir. 

 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

 

Madde 6. A. geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir. 

 a) Tedavüldeki Türk parası, 

 b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 

sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları, 

 c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller, 

 

B. Teminat teslim yeri; banka teminat mektupları dışındaki teminatlar, istekliler tarafından 

Döner sermaye Saymanlığının veznesine yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim 

alınamazlar. Üzerine ihale yapılanların teminat mektupları veya vezne alındısı ihaleden sonra Döner 

Sermaye Saymanlığına teslim edilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz 

edilemez ve ihtiyati tedbir konulamaz. 

 

C. Geçici teminat miktarı EGEBEYİ, HİLAL arpa çeşitleri ve SARI, FETİH ve HASKARA  

yulaf çeşitleri için  % 3 ( yüzde üç)olup, bu miktar EGEBEYİ için 4.140 TL, HİLAL için 3.312 TL 

SARI için 2.520 TL,  FETİH için 2.520 TL,  HASKARA için 2.520 TL,’dir.  

 

D. Satış gerçekleştiği zaman satış bedeli üzerinden % 6 ( yüzde altı ) kesin teminat alınır. 

 

İŞİN YAPILMA YERİ 

 

Madde 7. Üretim, çeşidin tescilinde tavsiye edilen bölge veya bölgeler içerisinde, enstitüden 

alınacak tohumlukla yapılacaktır. Üretimi yapılacak tohumlukların pazarlaması yükleniciye aittir. 

 

İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME (Teslim) TARİHİ 

 

Madde 8- Sözleşme süresi çeşit için 7 yıl olup üretim, sözleşmenin imzalanmasını takiben 

sözleşmenin başlangıcından itibaren 7. yılın sonunda sona erecektir. Yedinci yılın royalty bedeli 

31.12.2026 tarihinde ödenecektir.  

 

İhaleyi alan firma veya Kurumun sözleşme süresinin bitiminde elinde satılmayan tohumluk var 

ise bu miktarı tespit edilecek ve yedinci yıl bitmiş olmasına rağmen royalty bedeli 31.12.2027 

tarihinde Islahçı Hakkı (royality) bedelini Enstitüye öder. Bu süre sonunda da tohum kalır ise 

Yüklenici kalan tohumu tekrar ihaleyi alamadığı ve / veya süre uzatımı olmadığı sürece tohumluk 

olarak satamaz, eğer söz konusu tohumluğun üretim hakkını başka bir Yüklenici almış ise Yükleniciler 

aralarında anlaştıkları takdirde, tohumluk, kurumun izni ve kuruma Islahçı Hakkı ödemek koşulu ile 

devredebilir. Her çeşit için sözleşme süresinin bitiminden bir yıl önce yüklenicinin talep etmesi, 

enstitünün de bu talebi kabul etmesi durumunda sözleşme üç yıl uzatılabilir ( 7+3=10 ) Uzatma 



durumunda ( üç yıl için ) verilen süreler otomatik olarak uzar. Bu süre içerisinde teknik şartnamede 

ve sözleşmede belirtilen hususlarda, geçen sözleşme süresi boyunca işte görülen aksaklıkları gidermek 

amacıyla tarafların rızası ile yeni düzenlemeler yapılır. Ayrıca uzatma yapılan 2(üç) yıllık süre için de 

EGEBEYİ çeşidinden en az 2.100.000 kg, HİLAL çeşidinden en az 1.650.000 kg, SARI çeşidinden 

en az 1.200.000 kg, FETİH çeşidinden en az 1.200.000 kg,  HASKARA çeşidinden en az 1.200.000 

kg tohumluk üretir ve royalty bedelini enstitüye öder. 

 

TESLİM ETME, TESLİM ALMA, MUAYENE, KABUL VE ŞARTLARI 

 

Madde 9. Satışa sunulan çeşidin kademeli (orijinal–1, orijinal–2 ve sertifikalı-1) tohumlukları 

yükleniciye enstitü ambarından ilaçlanmış ve torbalanmış olarak teslim edilir. Teslimlerde 

enstitümüzün tartıları esas alınacaktır. Nakliyesi yükleniciye aittir. 

 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Madde 10.  Enstitünün Yükümlükleri 

 

a)  Çeşidin bütün hakları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsüne aittir. Enstitünün adının değiştirilmesi veya başka bir Enstitü veya bir başka kurumla 

birleştirilmesi durumunda tüm haklar ve yükümlükler adı değiştirilen veya birleştirilen Enstitüye veya 

kuruma ait olacaktır. 

b) Çeşidin 5042 sayılı kanundan doğan Islahçı Hakları Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’ne aittir. 

c) Enstitü çeşidini Bakanlık adına muhafaza eder, gerekli gördüğü takdirde izin alarak çeşit ile 

ilgili haklarını başka bir yükleniciye devredebilir. Çeşit haklarının yükleniciye devrinden sonra 

Enstitü, Yüklenicinin izni olmadan çeşidin üretim ve pazarlama hakkını sözleşme süresince başka bir 

yükleniciye veremez. 

d) Enstitü, üretim hakkını sattığı çeşidin Yüklenici tarafından her yıl için talep edilen miktardaki 

sınıf/kademedeki (orijinal–1, orijinal–2) tohumluğu kendi imkânlarına göre uygun gördüğü miktarda 

üretecektir. 

 e) Enstitü Madde 10/d’ye göre talep edilen miktardaki tohumluğu en geç 30 Ekim tarihine kadar 

karşılamakla yükümlüdür.  

f) Şayet 7 (yedi ) yıllık süre, yüklenicinin isteği ve enstitünün de uygun görmesi halinde 10 (ON) 

yıla uzatılmış ise bu konu yeni bir sözleşme ile belirlenir. Enstitü süre uzatımı olmadığı takdirde tekrar 

o çeşit için ihale yapıp yapmamakta serbesttir. 

g) Enstitü, tohumluk olarak kullanılacak çeşidin laboratuvar ve tarla kontrolü sonuçlarının 

fotokopilerini tohumluğun satışı sırasında Yükleniciye verir. Herhangi bir nedenle sınıf kaybetmesi 

halinde yüklenici, kademe kaybetmiş tohumluğu alıp almamakta serbesttir. Yüklenici almadığı 

takdirde, enstitü bu tohumluğu ürün olarak satabilir. Çeşidin devrinden sonra tohum üretimi depolama 

ve pazarlama aşamalarında doğabilecek olumsuzluklardan ENSTİTÜ sorumlu tutulamaz. 

h) Enstitü ve Yüklenici anlaştıkları takdirde Enstitü elde ettiği yeni çeşitlerin veya ileri kademe 

hatların tohumluklarını denemek gayesiyle verebilir. Bu durumda yükleniciye herhangi bir ücret 

ödenmez. Yüklenici bu gaye ile verilmiş olan çeşit ve / veya hatların tohumluklarını ticari anlamda 

kullanamaz ve satamaz. 

ı) Bakanlık ve Enstitü üretilmesine, pazarlamasına izin verdiği Yüklenici dışında hiçbir 

Yüklenici veya kuruluşa tohumluk için üretim izni veremez. Ancak araştırma ve demonstrasyon 

maksatlı tohum verebilir. Enstitü bir çeşidini tohumluğunu sadece çeşidi tanıtmak amacıyla 

demonstrasyonlarda kullanabilir ve kullandırabilir. Ancak başka bir maksatla ekim yapılamaz ve 

buradan elde edilen tohum, tohumluk olarak kullanılamaz ve kullandırılamaz. 

i) Enstitü, kendi kontrolü dışında meydana gelebilecek etmenlerden dolayı (sel, dolu, kış zararı, 

kuraklık ve buna benzer) yüklenici tarafından talep edilen tohumlukların üretiminde bir aksama 

meydana gelirse sorumlu tutulamaz. Böyle durumlarda Enstitü, Yükleniciyi yazılı olarak bilgilendirir. 



j) İşin Yüklenici tarafından yerine getirilmesi sırasında işin daha iyi, amacına uygun şekilde 

yapılabilmesi için oluşabilecek teknik sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yeni bir sözleşme 

ile giderilebilir. Ancak bunun için tarafların da zararına olmaması ve rızası şartı aranır. 

 

Madde 11. Yüklenicinin Yükümlülükleri 

 

a) Enstitünün izni olmaksızın hiçbir kuruluş ve yüklenici çeşidin tohumluğunu üretemez, 

kullanamaz, satamaz ve hiçbir zaman çeşidin ismini değiştiremez. Yüklenici üçüncü şahıslar ve 

firmalar üzerinden tohumluk üretimi yapabilir. Fakat çeşit ile ilgili hak ve yetkilerini başkasına 

devredemez. 

b) Yüklenici talep ettiği kademeli tohumluğu 1 yıl önceden kuruma haber vermek zorundadır. 

Enstitü bu talebi kabul edip etmemekte serbesttir. Yüklenici talep edilen kademe ve miktardaki 

tohumluğun tamamını almayı taahhüt eder. 

c) Yüklenici 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ve Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının 

Korunması hakkındaki 5042 sayılı kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tohumluk üretim ve 

pazarlama faaliyetlerini yapacaktır. 

d) Çeşidi oluşturan aynı sınıf /kademedeki arpa ve yulaf tohumluklarının birim kilogram fiyatı 

KDV hariç, TİGEM fiyatının ORİJİNAL-1-2 için 2 kat ve SERTİFİKALI-1 için 1,8 katından aşağı 

olamaz. Toplam tohumluk ücreti Yüklenici tarafından Enstitüye peşin olarak ödenecektir. 

e) Islahçı hakkına esas tohumluğun fiyatı KDV hariç, TİGEM’in, çeşidin sınıfındaki arpa ve 

yulaf fiyatının 1,5 katından aşağı olamaz. 

f) Yüklenicinin ıslahçı hakkı olarak ödeyeceği bedelin üretilen tohumluğun tamamını en geç o 

yılın 31 Aralık tarihinde öder. 

g) Yeni bitki çeşitlerine ait Islahçı Haklarının korunması hakkındaki 5042 sayılı kanun ve 

yönetmelikler çerçevesinde çeşidi üreten ve istisna dışında kalan çiftçilerden (Yıllık 92 tondan fazla 

arpa ve yulaf üreten) Enstitü tarafından belirlenecek birim fiyat üzerinden oluşan bedelin yarısını 

Yüklenici Islahçı Hakkı bedeli olarak Enstitüye öder. 

h) Yüklenici üretim yaptığı çeşitlerin ekim yerlerini, alanlarını, sertifika kademelerini, bu 

üretimden elde edilen ürünlerin sertifika kademe belgelerinin fotokopilerini Enstitü ’ye vermek 

zorundadır. 

ı) Yüklenicin yurtdışında tohumluk üretim yapmayı talep etmesi ve Enstitünün uygun görmesi 

halinde Yüklenici ile Enstitü arasında yapılacak olan ayrı yeni bir sözleşme ile koşulları belirlenir. 

i) Islahçı hakkına esas tohumluk miktarı, ihalede belirlenecek olan ve bunun sözleşmede 

yazılması ile belirtilen miktar olup bu miktar yüklenicinin en az üretim miktarı olarak kabul 

edilecektir. Bu miktarı aşan üretim miktarında da aynı Islahçı Hakkı oranları ve fiyatları esas 

alınacaktır. 

j) Yüklenici, çeşidi uygun olmayan şartlarda üretilmesini tavsiye etmişse ve tohumluğun üretim 

aşamasında herhangi bir hata yapmışsa üreticilerden gelecek şikâyetlerden sorumludur. Dolaylı olarak 

çeşide zarar verecek böyle olumsuz gelişmelere karşı Enstitünün uyarma ve Yüklenici nezdinde tedbir 

alma yetkisi bulunmaktadır. 

k) Yüklenici sözleşme süresi içerisinde mücbir sebepler dışında iki yıl üst üste tohumluk 

üretmediği takdirde çeşit üzerindeki haklarını kaybeder. Üretim yapılmayan bu yıllara isabet edecek 

tohumluk miktarı için tohumluk rayiç bedeli üzerinden Enstitü ‘ye ıslahçı hakkı öder. 

l) Yüklenici gerçek dışı beyanla Enstitü’yü maddi kayba uğratması durumunda sözleşme iptal 

edilir. Doğacak zarar Yükleniciden tahsil edilir. 

m) Yüklenici çeşidin tohumluğunun üretiminin herhangi bir aşamasında mücbir sebepten (sel, 

yangın, kuraklık, kış zararı, dolu zararı vb.) dolayı zarara uğramışsa bunu kanuni olarak belgelemek 

zorundadır. 

n) Yüklenicinin Enstitü ‘ye ödeyeceği Islahçı Hakkı payı, sözleşmede belirtilen tohumluk üretim 

miktarı üzerinden tahsil edilir. Islahçı hakkının ödenmesi Madde 15’te belirtildiği şekilde olacaktır. 

o) 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu Tohumculuk Kanunun öngördüğü hususların takibinden 

Yüklenici sorumludur. 



ö) Yüklenicinin tohumluk ürettiği arazi için mülkiyet şartı aranmaz. 

p) Yüklenicinin işi yürütürken Enstitü dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla (3. şahıs veya 

kuruluşlarla) oluşabilecek sorunlardan Yüklenici sorumludur. 

r) Yüklenici tarafından o yıl içinde üretilen tohumluk üzerinden Enstitü ‘ye Islahçı Hakkı 

(Royalty) ödendiği halde satılamayan tohumluk kalmış ise kalan tohuma isabet eden ıslahçı hakkı 

miktarı bir sonraki sene Enstitü ‘ye ödenecek olan Islahçı Hakkı (Royalty) miktarından düşülecektir. 

Bir sonraki seneye kalan tohumluk miktarı taraflarca bir tutanakla tespit edilir. Ancak bir sonraki 

seneye kalan tohum miktarı daha sonraki yıla devredilemez. 

s) Yüklenici, çeşidin tanıtımı için hazırlanan her türlü yazılı ve görsel matbuat da, ambalajlarda 

çeşidi geliştiren Enstitü’nün ismi ile çeşidin ismini kullanmak ve belirtmek zorundadır. 

 

FİYAT TESPİTİ VE FİYAT FARKI 

 

Madde 12. Çeşidin kademeli tohumluk fiyatı Madde 11/d’ye, Islahçı Hakkına esas tohumluğun 

fiyatı ise Madde 11/e’ye göre tespit edilir. Tohumluk bedelleri ve Islahçı Hakkı 15. maddeye göre 

ödenecektir. 

 

GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR 

 

Madde 13. Yüklenici zamanında işe başlamadığı, almayı taahhüt ettiği kademeli tohumlukları 

almadığı, Islahçı Hakkı ( Royalty) zamanında ödemediği takdirde 26. madde hükümleri uygulanır. 

 

VERGİ, RESMİ VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KİM TARAFINDAN 

ÖDENECEĞİ 

 

Madde 14. a) İhaleye ilişkin olarak doğabilecek bütün vergi ve resimler ( KDV. Karar pulu, 

sözleşme pulu vb.) satış tarihinden teslim aldığı tarihe kadar olan sigorta giderleri, nakliye masrafları, 

tescil ve sözleşme giderlerinin tamamı Yükleniciye aittir. 

b) İhale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ekte örneği verilen sözleşme 

noterden yapılacaktır. Sözleşme masrafları Yükleniciye ait olacaktır. 

 

ÖDEME YERİ ŞARTLARI 

 

Madde 15. Çeşidin kademeli tohumluğunun bedeli, teslim anında döner sermaye saymanlığı 

veznesine veya döner sermaye saymanlığının banka hesabına peşin ödenecektir. En son tohum teslim 

tarihi 30 Ekim’dir. Islahçı Hakkı ise o yılın 31 Aralık tarihidir. Sözleşme bittiğinde yüklenicinin elinde 

tohumluk kaldığı takdirde kalan tohumluğun Islahçı hakkını (Royalty) bedelini de en geç her yılın son 

haftasında öder. 

 

AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI 

 

Madde 16. Avans olarak tohumluk verilmeyecektir. 

 

SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER VE ŞARTLARI 

 

Madde 17. İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda 

belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için Yükleniciye atfı mümkün bir kusurun 

bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkisi olması ve mahiyetine göre bu sebepleri 

Yüklenicinin ortada kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, idarenin sebep olduğu 

haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 10 gün içinde Yüklenicinin idareye yazılı olarak 

haber vermek sureti ile yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir 



sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. Yerinde yapılacak tespitlerde Enstitü elemanlarının gözlemci 

olarak katılmasının sağlanması zorunludur. Süre uzatımı için mücbir sebepler: 

a) İdarenin sebebiyet verdiği haller, 

b) Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesinde işte bir gerileme veya gecikme 

olması, 

c) Kanuni grev vukuu bulması, 

d) Bulaşıcı hastalık vukuu bulması, 

e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi. 

 

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI  

 

Madde 18. Açık teklif usulü ihaleye katılmayıp iadeli taahhütlü olarak teklif vermek isteyen 

katılımcılar tekliflerini aşağıdaki şekilde hazırlayacaklardır. 

a) İç Zarfın Hazırlanması: İç zarfın içine hazırlanan teklif mektubu konur. Teklif mektubunun 

istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin 

belirtilmesi, teklif edilen fiyatı rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi 

birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunana teklif ret olunarak hiç 

yapılmamış sayılır. 

b) Dış Zarfın Hazırlanması: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ile bu 

şartnamenin 3. maddesinde istenen belgelerle birlikte ikinci bir dış zarfa konularak kapatılır. Bu zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ( 

çeşide ) ait olduğu yazılır. 

 

TEKLİFLERİN VERİLMESİ 

 

Madde 19. İadeli taahhütlü gönderilen teklif mektupları ilanda belirtilen saate kadar komisyon 

başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. Bizzat ihaleye 

katılanlar ihale saatinde belgelerini ihale komisyonu başkanlığına verir ve gerekli inceleme yapıldıktan 

sonra kimlerin artırıma katılacağı komisyon başkanınca bildirilir, ancak o istekliler artırımda 

bulunabilir. 

 

AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI 

 

Madde 20. Açık teklif usulüne göre ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini 

sözlü olarak belirtmeleri sureti ile yapılır. 

Ancak istekliler ihalede belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak 

şartı ile 18. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir 

mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 

teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, 

isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye 

katılabileceklerini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu 

işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra ihaleye giremeyecekler ihale 

yerinden çıkartılır. Diğer istekliler önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini 

belirtmeye çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait arttırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif 

sahipleri tarafından imzalanır. 

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra Komisyon Başkanı posta ile yapılmış teklifler var 

ise okutularak bu tekliflerin de ihaleye ait arttırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan 

sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumu 

ihaleye ait arttırma ve eksiltme kâğıdına yazılır. Ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde 

durum ayrıca belirtilir. İhalede çekilen kişiler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada 

yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı 



olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif 

veremezler. 

 

İDARENİN YETKİSİ 

 

Madde 21. Komisyon ihaleyi ve satışı yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir. 

 

ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ 

 

Madde 22. Teklifler verildikten sonra 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale 

Yönetmenliğinde yazılı haller dışında zam ve indirim teklifleri kabul edilemez. 

 

İHALENİN ONAYI 

 

Madde 23. İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 

10 iş günü içinde ihale yetkilisince onaylanır veya iptal edilir. 

İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde 

üzerinde ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilecek veya iadeli taahhütlü 

mektupla tebligat adresine postalanacaktır. Mektubun tarihinin bilinmemesi veya tebliğin postaya 

verilmesini takip eden 7’nci günden sonra yapılması veya hiç yapılmaması hallerinde mektubun 

postaya verilmesini takiben 7’nci gün kararın istekliye tebliği tarihi sayılacaktır. 

İhale kararın ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilecektir. 

 

İSTEKLİNİN YETKİSİ 

 

Madde 24. İstekli teklif verdikten sonra teklifinden geri dönemez. Ancak 8213 Döner Sermayeli 

Kuruluşlar İhale Yönetmenliğinin 50’nci maddesinde yazılı süre içinde idare sözleşme yapılması 

hususunda kendisine düşen görevleri yapmadığı takdirde istekli sürenin bitmesinden itibaren 15 gün 

içinde 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartı ile taahhüdünden vazgeçebilir. Bu 

takdirde teminatı geri verilir ve ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak 

kazanır. 

 

SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT   

 

Madde 25. İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin % 8’ine tekabül eden miktarda ve bu 

şartnamenin 6/A maddesinde belirtilen değerlerden kesin teminat alınır. 

Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde yüklenici karar tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ita 

amirince onaylanan ihale kararının Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmenliğinin 26’ncı 

maddesine göre kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatını kesin 

teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır. 

Ayrıca Yüklenici bu şartnamenin 12’nci maddesi gereğince oluşacak fiyat farkının % 8’i 

oranında 6/A maddesinde belirtilen değerlerden ek kesin teminat verecektir. 

Ek kesin teminatı Tohumluk fiyatı belirlendikten sonra en geç 15 gün içerisinde vermek 

zorundadır. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 

ihale bozulur, geçici teminat gelir kaydedilir ve ayrıca 2886 Sayılı Kanunun 84. maddesi uygulanır. 

Yüklenici tarafından verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

 

TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI 

 

Madde 26. Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya 

taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine Enstitü, en 



az 10 gün süreli sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto 

çekmeye ve hüküm olmaya gerek kalmaksızın, kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca 2886 Sayılı Kanunun 84. maddesi 

uygulanır. Gelir kaydedilen kesin teminat, yüklenicinin borcuna mahsup edilmez. 

 

YASAKLAR VE CEZALAR 

 

Madde 27. İhalede: 

 

a) Hile, desise, vaid, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla 

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) Açık teklif veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek ve rağbeti 

düşürecek söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrı ima edecek işaret ve davranışlarda 

bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, 

c) İhalenin işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs 

etmek, 

d) Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, 

e) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak, 

f) İşin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasak olup, 

bu yasaklara uymayanlara hakkında 2886 Sayılı Kanunun 84 ve 85’nci maddelerindeki hükümlere 

göre işlem yapılır. 

 

KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ 

 

Madde 28. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği 

usulüne göre anlaşıldıktan sonra 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmenliğinin 

49’uncu maddesindeki hükümlere göre kesin teminat geri verilir. 

 

İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER  

 

Madde 29. İhalede hazır bulunmayan istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz 

edemezler. 

 

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ 

 

Madde 30. Bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulamasından doğabilecek ihtilaflar 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 8213 Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmenliği hükümleri 

dahilinde İzmir mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. 

 

Madde 31. Bu şartname 31(OTUZBİR) maddeden ibaret olup bu şartlara taraflar uymak 

zorundadırlar. 

 


