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İşletmemizİn2a16 yilı çalışma döneminde 3,262 dekar arazi miiıavebe amaçlı 2. üriin yazlık
ekimi için kiraya verilecektir. İhale, l8.05.2016 Çarşarnba giinü saat l1.00'de işletrnemizde yapılacak-
tır. İhaİe ile ilgili şartııame açft ihale (açft artırma) usultine göre tanzim edilerek ekte gönderilmiştir.

Çewenizde bu iş ile iştigal eden kişi ve firmalara duyurulmasffü aız edei:z.

i,Ç'.ffi
Fhid"fILMAz
Ticaret Şefı

Eki: 1 Takım Şartname

DAĞITIM:
Adana Ticaret Borsası
Ceyhan Ticaret Borsası
kadirli Ticaret Borsası
Kozan Ticaret Borsası
Osrnaniye Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasr
Tarsus Ticaret Borsası

S n. Lr^s.'ro,nı ,

-S n.lLcırJes[ef

lJYeler İ.nİı.e -0uq urd(uııs L.

lj.OS.O_D t6

ADANA TlAARET BoRsA§ı

Adres : N4eı,ciınek Mah.3935 IJtılvaı,ı No:_52. L-el,haı-ı/,,\DANA
]'elelon : 0322 648 10 58 - 59 l-'ax : ()322 648 42 l1
e-ıııaiI : cukurova(i?tigeııı. goı,.tr

Aytıntı l ı bi l_qi için :A[-ıduı,ralı ıızrıı KtIŞ Şe t- Yıd



TARIM işr,Brnrur,Eni çnıqrr, nıü»ünı,üĞü
çuKuRovA TARIM işı.nrnrn si nıtioünrüĞü

2016 vILI z.ünüx yAzLIKnxiı,işr,nn a,nazi rinaranrA şARTNAırnsioin
Bu şaıtname ve eki sözleşmede "TİGEM" Tarım İşletnıeleri Gene] Müdürlüğiinü, "İŞLETME"

C-kurora Tarım İşletmesi Müdürlüğünü, "KİRAC[" ihaleye katılan ve ihale sonı-ıcı-ında İkiı-ıci Ürliıı Yazlık
Ei_i]ıs]er \{ahsui üretmek üzere keırdisi ile kira sözleşmesi yapılacak gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

1-iI{.{LENiş rowı_ısu vB şEKLİ:
Çukurora Tarıırı İşletmesiıre ait 3.262 dekar arazjıriır İkiırci Ürüır Yazlık Ekilişler Malısu] üretiıni

1. a::-ıık 3]rıa.1\ la: arazileri kiral,a r"erilmek izere 7 paıli halinde açık artırma suretiyle il-ıale edilmesidir.
:-trl_\LE\fx r,.rprrı.CAGI YER YE ZA}IAN:
iha]e ,..,i,,,,' ?016 günü saat 1.1.00'te İşletme İdare Binasında.\]ım Satim re lliale Komisvonu

::_:a rapılacaktır. lhalere istirak eden o]n-ıadığı rera rerilen fiıatlaı u\gun görülmediği takdirde ihale
]016 ıa:ihiıce ıek:ar r ap.ia;akıı:.
3-IIL\LE\ E GiRIBh-}tE S \RTL,\RI,
I:_._=ı e k::_iıla|, ]sıcı eı .sı:i,__,:::: :_:":_]:r_ _..ı1.: ,:,:.-i:

J.1 l-ii"ı;r i kı:,ıeıqaı. ıl;i.a_ıi.
3,2)-Geçici teıninat r ennesi.
3.3)-İstekliıj"ih tlizel kişi olınası lıaIiııde, gerekliyetkibelgeleriniıı ve iınza sirkülerinin ibrazedilmesi.
4_iHALBYE KATILAMAYACAKLAR :

Aşağıda ı azılı kiınseler doğriıdan doğrur a \ e\ a dola1,lı o]arak ihaleı e giremezler,
-1,1 ı-,J=:ı:] \t_l-::t--:-r, :u:. :=::. :.
-l,]l-: .a]-. .. :..);-.-'.;]..;]..]]j:i

-{,3ı-\-*:-i:::. FI:-.kün:- ,.. 
_

.-.='-.j...j1....L.......rL:11:1.!-...\.-.

, ... İ.=,o :lı]eı -rin.= -:.

saıısların eslerj re ikiıcı derecere kadar. ıikiıı:i d:re;e dahilıkan ıe sii-ıri i-ıısıınjarı re bı-ıırlarııi onaklaii.
Yukarıda saı ilan r asaklara ur ulıı-ıadalı il-ıaie1 e girenleriıı teklit]eri _geçersiz saı,ıiacağı gibi. geçici

teminatları da irat kaldedilir. Sözleşme 1apılınış ise fesh edilerek_ kat'i teıninat irat kal,dedileceği gibi ikincı
ihale yapıldığı taktirde işletıne aiey,hine mel,daıra gelen zarar.,,e zivanln hükmen talrsili :yolu_ıra giiiiiı

AIIMIN EDIL ESASl-ARs-TAIIMIN EDILEI{ BEDEL VE TEMINATA KlN

Parti

Kiralık
Arazinin

Parsel
Numarası

On Bitkisi ( Mevkii) Viiktarı
f)a

vğuharnrrıen
Bedel TLlDa

IvEuRıarı-ışneat

T'utarı

TI-

Geçicı
Teıninat

o^1ü

1

,l2 Buğday (Kurıı Ziraat) 486 75,00 36.450,00 3.645,00

2 74 Buğday (Kuru Ziraat) 468
,7 
5,00 35.100,00 3.510,00

J 75 Buğday (Kuru ZiraaI) 524 75.00 39.3 00,00 3.930.00

4 6L Buğda1 (Kuru Zıraat) _+00 7 5,00 3 0.000.00 3.000.00

5 83 Buğday (Kuru Ziraat) 509 75,00 38.175,00 3.8l7,50

6 86 Buğday (Kuru Ziraat) 434 75,00 32.550,00 3.255,00

7 8,7 Buğday (Kuru Ziraat) 441 75,00 33.075,00 3.301,50

ToPLAM 3.262 75,00 244.650,00 24.465,00



Teminat olarak kabul edilecek lıymetler aşağıda belirtilmiştir.
5.l-Tedavtildeki Yeııi Türk Lirası,
5.1-Döviz (ihale günündeki T.C. Merkez Baııkası döviz alış kuruıra göre TL. teıninat tutarıııı karşılaınak

re kesin teıniııat olması lıalinde, Yeni Türk Lirasıı-ıa çevrilmek kaydı ile)
5.3-Baııka teıııinat n-ıektupları, limit dahili ve kesiıı süresiz veya süreli olabilir. Teminat Mektubu siireli

o]ması lraliııde, firrnarrırr İşletıneye olan ı,adeli ödenre dalril, hesap kesim tarilriırdeıı soııraki bir aYı kapsaYacak

şekilde 1imit dalrili kesin teıniı,ıat ınektubu olacaktır.
5,4-Der,let istikraz tahvilleri. Haziı-ıe kefaietine haiz tahviller ve hususi Kanunlarıırda teminat olarak

kabul edıieceği açıklanan bel_eeler.

5.5-Kamu Kurum re Kurulu=sları i]e sernaı,esinin tamamı ve},a varlsılrdan fazlası kanıu Sektöriiı]e aİt

:u.,;;ıar KuruJuşlardan da gecici teminat şartı aranacaktır.
5.6-i.ıek]il:riı. ge,,İ;i tenin.ır]a:ııı ihalenin başlaracaĞı saate kadar İs]erme reznesine rera Isletmeıin

T,- \ .kıiBankası Ce11,.aı Şu:esiniek; TR -6 0001 5001 5800 7300 8-8] -1

:__, :.esabıı..,u,,..u..ki:: r= a.j_l;1ı:_':e.:e.,: .,eia i;ııiıaı :la:a_< .:.':_i. ej]leı diğer kı1 met]eri ISiet:.; _{:r.-

S:ı:;i.rcI}.a]:K:ı:_s1 Jnına:b:"z::e;e.;_;::_ı -,|,-_,....'_TLı=_ze:.:__:-T:i.3:b:nkahesabınala:,ila;ı^lir,

o- rExr-İr.ı,ERh- OPSI\-ONU \iE ARTIRL\I \-APIL}LASI:
6.1)-Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 30 gün (Otuz) opsiyonlu olacak ve kiracının bu süre

zarfındateklifleri ile İşletıneye bağımlılıkları devarır edecektir. Teklifler verildikteır soııra tekliften vazgeÇilmez

ve değişik]ik talebi kabu,l edi]mez.
6.2 1-Il,i:Le ı an: 1 dikıan sf ::a :ı]rlr- ı:kl ::-leri kabiı _ ed i 1r,ez,

-- SÖZLEŞ\IE \-E KIS^- TE}If\-rT:
-.1ı-l::ie i:::nn.n !-:lf\_::-.i:.3Sı:_. 1l,;:ıtaa\İ:. lz::.ı,:: İ...,. kalaı'i kİra;ı',. ıa]-]: a-':,-= r;İ,:_..- '_ :i:r-

ıc:ııs.ı::e ki:-a s.iz1;.ne_.ini iı,z:i:ıı;r]:.ijit -e::ı;::l:ı.:ç-.]iıı etrie\- i: İ]'ıaie iie ilgiii iü1-5i. i3Sijl]'ı;=

_:ı,lerlerı \alırTna\a ıi-ıe;b,_ıriiır. Teııjnat ı,:Lrupiarıııı i_.: en,Je; ]] gün icerisiııcie rermek zoiuııdacjıı-,

7.2)-Kesin teminar ihaie ıedeli üzerindeı-ı !c lCı ı.On )'dur.
7.3)-Kiracı süresı içerisinde kesin teırıinat getirınedi_eı takdirde lıtiki-ım ıstihsaline _ıerek kaiinaksızıi-ı

ihale bozulur geçici teminat sartl ceza olarak irat kaydedilir.

8- VERGİ, RESİ]!{ VE IL{RÇLARı
ihale, sözleşme ve taalrhüdün vapılıııasırıa ait b|itün ../erg;, resiin ve narçIarLz. sözieşııı gicleriei'i vÇ i<"Ll1,'

kiracıya aittir.
8.ı_ihalede oluşaır kira bedeline ait kesilecek faturada kira bedeline ilave edilecek KDV oranı ah 18'dır"

(Devletçe vergi oraı,ılarında değişiklik yapıldığı takdirde kiracı değişikliği aynen kabul eder.)

9- TAAHHÜ»ÜN sÜnBsİ:
Kira süresi ilıale tarihinderı Yazlık ekiliş hasadıırııı bjtimiııe ınüteakip en geç 25 Kasım 2016 tarilıidir.

Kiracı bu tarilıe kadar araziyi tesliın etınediği takdirde lıer geçen gün için teslim edilmeYen arazi ıniktarının

dekar başıııa 5.00 Tlidekar gecikıne cezasI ödel,ecektir

10_ ÖDEME ŞARTLARI:
Kiracı, kiraladığı parseliıı ihalede oluşan fiyat üzerinden hesap edileıı toplaın bedelini, PeŞiır olarak

yatırabileceği gibi, topİam bedeliıı o/o30 unu peşiır, geri kalan oA 70'Iik tutarını da baırka teıniııat ırıektublı

karşılıgında vadeli olarak ödeyebilir. Kira bedeliniıı vadeli ödeırmesi durumuırda, vadeYe kalaır borcun Son

ödeme tarihi 30/1 112016 dir. Kiracı Sözleşıneniıı yapıldığı tarihten sonraki 15 gün içerisilıde banka teminat

ınektubunu işletıneye verecektir. (verilecek teniııat ınektuplarının süresi en az 31.12.2016 tarilıinden aŞağı

olmayacaktır)mektuplarınııı Verilecek teıninat ınektubu lresaplaırırken kati teminat göz önünde bulundurulmaz.

TAAHHÜDÜN yaprı-MAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:
ll.l)-Sözleşme yapıldıktaır sonra Kiracının taalrhüdünden kısınen veya tamamen vazgeçrnesİ veYa

taahhüdünü sözleşıne hüküınlerine uyguı1 olarak yeriıre getirmemesi lralinde protesto ÇekıneYe ve l-ıüküın

istihsaline gerek kalmaksızııı sözleşıne feslı edilerek kesin teminat şaıtı ceza olarak irat kaYdoluııur. Borcuna

ınalısup edlımez. Bu durı"ıında İşletıneniıı uğrayacağı zarar ve ziyaı-ılar ile birlikte yapacağı tüın ıırasraflar

kiracıdaıı lıükıneı-ı tahsi I edil ir.



1l.2)-Kiracı, İşletmeye taahhüt etmiş olduğu vadeli kira,bedeline karşılık vereceği temiırat ınektubunu sözleşme
tarihinden en geç l5 gün içerisinde İşletmeye vermediğitakdirde İşletme 11.1 maddesini uygulayıp sözleşmeyi
fesh eder. Yeniden yapılacak kiralama ihalesi sonucunda elde edilecek yeni kira bedelinin önceki kira bedelini
karşılarnaması durumunda bakiye alacak masrafları ve faizi ile birlikte kiracıdan yasal yollardan tahsil
edilecektir.

12- SÖZLEŞME VE ALACAĞIN DE\IRİ:
Onay makamının yazı|ı izni olrnadaır kiracı sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devir ve temlik

edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği taktirde devir alacaklarında ilk ihaledeki şartlar aranır.
Lzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve istekli hakkında 1 1.1 madde hükümleri uygulanr.

13- MÜCBin sngrpınR:
İşletme arazitemini dışındaki üretim'[e ilgili faaliyetlere kanşrnayacağ için ekimden hasada kadar geçen

süre içerisinde{<i hastalıJı_ sel, dolu" don gibi tabii afetler ile yangın. hırsızlık ve gley gibi etrnenler sebebiyle
kiracının araziden ürün alnıaması kiracının işletrnel,e olan taahhüdiintl ortadan kaldırmaz. Bu nedenle mahsuliin
si gorta enirip etti ri lmemesi kirac ını n sorum lulu_Eundadır.

14- TEMiNtTnı ianrsİ:
Kiracının taahhüdünü şatmame ve sözleşme esasları dahilincle yerine getirmesini müteakip alınan

teminatlar kiracıya iade edilir.

15- GENEL EüI(C|MLER:
15.1}Bu şarhame ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her tiirlü ihtilaflann hallinde Ankara Mahkeme

ve İcra Daireleri yetkilidir.
1S2}Kiracının göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat kendisine yapıimış say-ılır.
153}TİGEM 4734 Sayılı Kamu İhale 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında otup. İhaie TİGEM

Alırn-Satırn ve İhale Yönetmel iği esaslannda yapı lmaktadır.
15.4)-Bu şartname 15 madde ve şıklanndan ibaret olup, Teknik şarhıarne ve ekli kira sözieşmesi ile

birlikte hüküm ifade eder.

TARIM işınrnnnıERi GENEL nati§ıi]Ri,uĞü
ÇUI{UEOVA TARIM I EL/
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