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GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

DOĞU AKDENĠZ TARIMSAL ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠNDEN 

 

EKMEKLĠK BUĞDAY ÇEġĠTLERĠ VE PAMUK ÇEġĠTLERĠNĠN  TOHUMLUK 

ÜRETĠM HAKKI   (ROYALTY) SATILACAKTIR 
 

ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ ĠLE ĠġĠN NĠTELĠĞĠ, NEV’Ġ VE MĠKTARI 

Madde 1- Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli ALTINBAŞAK ve  SERİ 2013 

ekmeklik buğday çeşitleri, ADN 123 ve ADN 811 pamuk çeşitleri Islahçı Hakkı Payı (Royalty) ve tohumluk 

üretim hakkı için 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3 ve 29/c maddesi gereğince 

ISLAHÇI HAKKI PAYI YÜZDE (Royalty) ORANI ve tohumluk üretim miktarı her çeşit için ayrı ayrı olmak 

üzere AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihaleyle satılacaktır. 

 

ĠHALE KONUSU ĠġĠN TAHMĠNĠ BEDELĠ 

ÇeĢit Adı      SözleĢme Toplam Tahmini Geçici Artırıma BaĢlanacak 

        Süresi Miktar (Kg) Bedel (TL) Teminat (TL) %’de Oranı 

ALTINBAġAK       7 Yıl 15.000.000 522.000,00 15.660,00 3 

SERĠ 2013               7 Yıl 15.000.000 522.000,00 15.660,00 3 

ADN 123                 10 Yıl 500.000 195.000,00 5.850,00 6 

ADN 811                 10 Yıl 500.000 195.000,00 5.850,00 6 

 

Madde 2 

a) ALTINBAŞAK Ekmeklik Buğday çeşidinin 7 yıllık sözleşme süresi için en az toplam 15.000.000 kg 

tohumluk üretimi ve % 3 den başlayarak, ihalede belirlenecek ISLAHÇI HAKKI YÜZDE ORANININ 

bedeli Islahçı Hakkı Payı olarak Enstitüye ödenecektir. 

b) SERİ 2013 Ekmeklik Buğday çeşidinin 7 yıllık sözleşme süresi için en az toplam 15.000.000 kg tohumluk 

üretimi ve % 3 den başlayarak, ihalede belirlenecek ISLAHÇI HAKKI YÜZDE ORANININ bedeli Islahçı 

Hakkı Payı olarak Enstitüye ödenecektir. 

c) ADN 123 pamuk çeşidinin 7 yıllık sözleşme süresi için en az toplam 500.000 kg tohumluk üretimi ve % 6 

dan başlayarak, ihalede belirlenecek ISLAHÇI HAKKI YÜZDE ORANININ bedeli Islahçı Hakkı Payı 

olarak Enstitüye ödenecektir. 

d) ADN 811 pamuk çeşidinin 7 yıllık sözleşme süresi için en az toplam 500.000 kg tohumluk üretimi ve % 6 

dan başlayarak, ihalede belirlenecek ISLAHÇI HAKKI YÜZDE ORANININ bedeli Islahçı Hakkı Payı 

olarak Enstitüye ödenecektir. 

Madde 3- İhale 14/11/2014 Cuma günü saat 10.00 da Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 

Müdürlüğü Ġdare Binası KarataĢ Yolu 17. Km. Doğankent/Yüreğir/ADANA adresinde yapılacaktır.  

İstekliler bu işe ait şartnameyi Müdürlüğümüz Doğankent İşletmesindeki Döner Sermaye Saymanlığından 

mesai saatleri içerisinde 50,00 YTL karşılığında temin edilebilir. Şartname Döner Sermaye Saymanlığımızda 

mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. 

Madde-4 İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen belgelerin aslı veya 

suretlerinin 2014 yılında alınmış olması şarttır. 

A) Kanuni ikametgahı olması, 

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri 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 ülkedeki 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 verilmesi, 

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 



a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.), 

b) Ortak girişim olması halinde, girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

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

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

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye Şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.), 

F) Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, 

     G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Devlet İhale Kanununa uygun ortak girişim  

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini 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 Ġhale 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” 

ve “AraĢtırıcı KuruluĢ Belgesi”’ne sahip olduğunu gösterir belgeyi vermek, 

Madde 5- İdare ihaleyi ve satışı yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir. 

 


