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EKMEKLĠK BUĞDAY UNU  

TEMĠNĠNE AĠT ĠHALE ġARTNAMESĠ 

 
1- ĠHALE KONUSU VE YÖNTEMĠ: 

Suriye’de yaĢayan sivil halka yardım amacıyla TMO tarafından 25 kg’lık çuvallar halinde 

20.000 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun ekmeklik buğday ile mal 

değiĢiminin yapılması ve temini sağlanan unların Türk Kızılay ve/veya AFAD’a teslimi iĢidir. 

Ġhale, TMO Ġhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre “Kapalı Zarfla Teklif Alma” ve 

akabinde 22/1 maddesine göre “Pazarlık Yöntemi ”ne göre yapılacaktır.  

 2- ĠHALEYĠ YAPAN: 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’dür. Bundan sonra TMO olarak geçecektir. 

TMO irtibat adresi, telefon ve faks numaraları aĢağıdadır; 

Adres  : Milli Müdafaa Caddesi No:18 06420 Bakanlıklar /ANKARA 

Telefon No. : 0 (312) 416 31 39 – 0 (312) 416 31 59  

Faks No. : 0 (312) 416 34 00 (5 Hat) 

Ġnternet adresi : www.tmo.gov.tr 

3- TEKLĠF VERME YERĠ: 

Ġhale, 14 ġubat 2023 günü saat 10.30’da TMO Genel Müdürlüğünde kapalı zarfla teklif 

alma ve bilahare teklif sahipleri ile pazarlık (verilen tekliflerde birim miktar eksiltme) yapılması 

suretiyle gerçekleĢtirilecektir. 

 Teklif zarfları ihale günü saat 10.30’a kadar Müdafaa Cad. No:18 Bakanlıklar/ANKARA 

adresinde bulunan TMO Genel Müdürlüğü HaberleĢme ġube Müdürlüğüne elden verilecektir.  

 4- ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI: 

Ġhaleye; 2021 veya 2022 yılı fiili tüketim miktarları aĢağıda belirtilen sınırların altında 

olan firmalar katılamaz. 

 2.500 ton un temini için verilecek tekliflerde yıllık buğday fiili tüketimi 50.000 ton veya 

yıllık kurulu kapasitesi 100.000 ton 

 5.000 ton un temini için verilecek tekliflerde yıllık buğday fiili tüketimi 98.000 ton veya 

yıllık kurulu kapasitesi 196.000 ton 

 7.500 ton un temini için verilecek tekliflerde yıllık buğday fiili tüketimi 147.000 ton veya 

yıllık kurulu kapasitesi 294.000 ton 

 10.000 ton ve üzerindeki miktarlarda yapılacak un temini için verilecek tekliflerin yıllık 

buğday fiili tüketimi 196.000 ton veya yıllık kurulu kapasitesi 392.000 ton 

olması Ģartıyla faal durumdaki fabrikalar tarafından baĢvuru yapılabilecektir. 

31 Aralık 2022 tarihinden sonra kurulan faal durumdaki yeni fabrikalar yukarıda 

belirtilen fiili tüketim miktarlarının 2 katı oranındaki kurulu kapasite miktarına sahip olmaları 

durumunda aynı miktarlar için teklif verebileceklerdir.  

2.500 ton unun temini uhdesinde kalan fabrika en az 1 banttan, 5.000 ve 7.500 ton 

unun temini uhdesinde kalan fabrika/fabrikalar en az iki banttan, 10.000 ton ve üzere un 

temini uhdesinde kalan fabrika/fabrikalar en az üç banttan eĢ zamanlı yükleme 

yapacaktır. 

http://www.tmo.gov.tr/
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5- TEKLĠF USUL VE ESASLARI: 

Ġhaleye katılacak istekliler tekliflerini ek (Ek:1)’de yer alan teklif mektubu ile 

vereceklerdir.  

Teklif mektubunda (Ek:1) aĢağıdaki hususlar yazılacaktır: 

 ġartname ekinde belirtilen ve TMO tarafından 1323 satıĢ kodu ile tasnif edilen 

ekmeklik buğdaydan her bir ton çuvallı un için kaç kg buğday talep edildiği,  

 Birim teklife göre talep edilen toplam buğday miktarı, 

 Teklif edilen toplam un miktarı,   

 Yükleme yapılacak yer, 

 Kısmi teklif verilebilecek olup teklif miktarları en az 2.500 ton un ve katları 

olacak Ģekilde yazılacaktır.   

Fabrika BaĢına Günlük Yükleme Miktarı; 

 2.500 ton için günlük un yükleme miktarı 100 ton,  

 5.000 ton için günlük un yükleme miktarı 200 ton, 

 7.500 ton için günlük un yükleme miktarı 300 ton, 

 10.000 ton ve üzeri için günlük un yükleme miktarı 400 ton olacaktır.  

Teklif sahipleri bu durumu peĢinen kabul etmiĢ sayılır. 

Aynı istekli tarafından birden fazla teklif mektubu verilemez. 

Teklif sahibinin Fiili tüketim veya Kurulu kapasite miktarına iliĢkin belgelerin gerçeği 

yansıtmadığının;  

 Ġhale aĢamasında tespiti halinde, geçici teminatı gelir kaydedilir.    

 SözleĢme imzalanmadan önce tespiti halinde, ilgili firmanın kesin teminatını 

vermesi durumunda; kesin teminatı ve ayrıca alınmıĢ ise ek teminat 

mektubu/mektupları, kesin teminatının bulunmaması durumunda geçici teminatı 

gelir kaydedilir.     

 SözleĢme imzalandıktan sonra tespiti halinde ise sözleĢme feshedilerek kesin 

teminatı ve ayrıca alınmıĢ ise ek teminat mektubu/mektupları gelir kaydedilir.  

 Ayrıca ilgili firma 1 yıl süreyle tüm TMO ihalelerinden yasaklanır. 

Teklif zarfında yer alan belgelerin eksiksiz olduğunun tespitinden sonra teklifler, geliĢ 

sırasına göre katılımcılar huzurunda okunacaktır.  

Ġç zarfla verilen tekliflerin açılıp okunmasından sonra geçerli teklif veren tüm firmalar ile 

pazarlık yapılacaktır.  

Pazarlığa, en yüksek buğday teklifini veren isteklinin teklifi alınmak suretiyle 

baĢlanır. Ġç zarflardan çıkan tekliflerin eĢit olması durumunda evrakların geliĢ sırası baz 

alınarak, pazarlık aĢamasında teklif verme önceliği; eĢit çıkan teklifler arasında evrakını 

ilk teslim edene verilir. Ġlk teklif sahibinin vereceği teklifin, diğer teklif mektuplarındaki en 

düĢük tekliften daha düĢük olması gerekmektedir. Pazarlık aĢamasında; sırasıyla pazarlığa 

giren firmalardan alınacak teklifler bir önceki verilen teklifin 2 kg ve katları Ģeklinde 

azaltılarak alınır. Örneğin; Pazarlık aĢamasına geçildiğinde, teklif mektuplarındaki en düĢük 

teklif 1.250 kg verilmiĢ ise bir sonraki indirimli yeni teklif en az 1.248 kg olacaktır.  

Teklifinde indirim yapmayan firmalar, son teklifleri geçerli kalmak koĢulu ile pazarlık 

dıĢı bırakılır. 
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Ġhale Komisyonu verilen tekliflerden uygun bulduğu teklif miktarlarını bölmeye ya da 

ihale miktarına kadar tamamlamaya yetkilidir.  

Ġhale üzerinde kalan firmanın sözleĢmeyi imzalamaması durumunda sıradaki en avantajlı 

teklifi veren firma/firmalar ile sözleĢme imzalanabilecektir. 

Un üretimleri sadece teklif mektubunda belirtilen adres/adreslerdeki fabrika/fabrikalardan 

yapılacaktır.  

Teklif edilen 2.500 ton un için 1 (bir) fabrikada, 5.000 ton ve üzeri miktarda unun temini 

için ise en fazla 2 (iki) fabrikada üretim ve teslimat yapılacaktır.  

 ġartlı teklifler, elektronik posta, telgraf vb. ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

6- TEKLĠF SAHĠPLERĠNDEN ĠSTENĠLECEK BELGELER: 

  A- DIġ ZARF ĠÇERĠSĠNDE YER ALACAK BELGELER 

A-I- Tüzel kiĢilerin teklif vermesi halinde; 

1) Ticaret Sicil Gazetesi, 

2) Tüzel kiĢi adına vekâleten katılacaklar için 2023 yılına ait vekâletname ile vekil 

kiĢinin noter tasdikli imza beyannamesi, Temsilcinin temsil ve ilzama yetkili 

olduğuna iliĢkin 2023 yılına ait belge ve kimlik fotokopisi, 

3) Teklif sahibinin fabrika/fabrikalarına ait ĠĢletme Kayıt Belgesi, 

4) Teklif sahibinin fabrika/fabrikalarına adres bilgisi, 

5) Kayıtlı olduğu odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir 2023 yılı içerisinde 

düzenlenmiĢ belge, 

6) Un üretiminin tespiti için 2023 yılı içinde düzenlenmiĢ olan Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) onaylı olarak ek (Ek:2)’deki belge sunulacaktır. YMM Onaylı Fiili Tüketim 

Belgesi örneğini edinmek isteyenler KuruluĢumuz web sitesinde (www.tmo.gov.tr) 

yer alan “Ġhaleler” bölümünden indirebilirler.  

31 Aralık 2022 yılından sonra kurulan fabrikalar için ise Ticaret/Sanayi 

Odasından alınan kurulu kapasite miktarını içeren belge (Söz konusu belgeyi 

4’üncü maddede belirtilen Fiili Tüketim ve Kurulu Kapasite miktarlarını sağlayan 

tüzel ve gerçek kiĢi ve kuruluĢlar temin edeceklerdir.). 

7) Teklif sahibinin fabrikasına ait ekte örneği sunulan TSE Uygunluk Belgesi (un 

üretimi için olacaktır) (EK:3), 

8) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına iliĢkin taahhütname (EK:4), 

9) SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname (EK:5) (ancak ihale üzerinde 

kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ SGK prim borcu ve vergi borcu 

olmadığına dair belge sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir.) 

10) Üretim Yeri Taahhütnamesi (Ek:6) 

A-II- Gerçek kiĢilerin teklif vermesi halinde; 

1) Gerçek kiĢinin noter tasdikli imza beyannamesi, vekâleten katılacaklar için 2023 

yılına ait vekâletname ile vekil kiĢinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Nüfus hüviyet belgesi, 

3) Teklif sahibinin fabrikasına ait Un Üretim Ġzin Belgesi, 

4) Kayıtlı olduğu odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir belge, 

5) Teklif sahibinin fabrikasına ait ekte örneği sunulan TSE Uygunluk Belgesi (un 

üretimi için olacaktır) (EK:2), 

http://www.tmo.gov.tr/
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6) Un üretiminin tespiti için 2023 yılı içinde düzenlenmiĢ olan Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) onaylı olarak ek (Ek:2)’deki belge sunulacaktır. YMM Onaylı Fiili Tüketim 

Belgesi örneğini edinmek isteyenler KuruluĢumuz web sitesinde (www.tmo.gov.tr) 

yer alan “Ġhaleler” bölümünden indirebilirler.  

31 Aralık 2022 yılından sonra kurulan fabrikalar için ise Ticaret/Sanayi 

Odasından alınan kurulu kapasite miktarını içeren belge. 

7) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına iliĢkin taahhütname (EK:3), 

8) SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname (EK:4) (ancak ihale üzerinde 

kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ SGK prim borcu ve vergi borcu 

olmadığına dair belge sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir.) 

9) Üretim Yeri Taahhütnamesi (Ek:5) 

A-I, A-II’de yer alan belgeler asıl veya belgeyi veren Kurumca “aslı gibidir” onaylı 

veya noter tasdikli olacaktır. 

  A-III- Geçici Teminat: Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde EK:7’de yer alan 

örneğe uygun olarak verilecektir. Nakit olarak Genel Müdürlüğümüz veznesine yatırılması 

halinde ise alındı belgesi aslı dıĢ zarf içerisine konulacaktır. 

  B-ĠÇ ZARF ĠÇERĠSĠNDE YER ALACAK BELGELER 

  4 ve 5’inci maddede belirtilen Ģartlara uygun, Ģartnamede belirtilen hükümlerin aynen 

kabul edildiğini belirten, teklif sahibinin unvan, adresi, telefon, faks, vergi dairesi numarası, adı, 

soyadı, imzasını içeren Teklif Mektubu (Ek:1). 

7-ĠHALEYE GĠREMEYECEK OLANLAR: 

Kanunla, CumhurbaĢkanı Kararı ve/veya Resmi Gazetede yayınlanan yasaklama kararları 

ile geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve kuruluĢlarla, 

Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri, öğrenim kurumları ve bankaların ihalelerine girmeleri yasaklanmıĢ 

olanlar, TMO personeli ve Ġhale Komisyonu üyeleri ile ihaleyi onaylayacak kiĢilerin eĢ ve 

üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımları doğrudan veya aracı kullanarak TMO ihalelerine 

giremezler. 

Ġhalelerde kasıtlı durumları ya da yetersizlikleri tespit edilenler ile ihale üzerinde 

kalmasına rağmen mukavele akdetmeye gelmeyen veya mukavele akdedip de taahhüdünü yerine 

getirmeyen yükleniciler, ihale onay makamınca bilahare yapılacak olan TMO ihalelerine 1 yıl 

süre ile alınmazlar. 

8-ĠHALE DIġI BIRAKILMA SEBEPLERĠ 

a) Ġflas eden, tasfiye halinde olan, iĢleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân 

eden, iĢlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda 

olan. 

b) Ġflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karĢı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olan. 

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal 

güvenlik prim borcu olan. 

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu 

olan.  

e) Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giyen.  

f) Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten 

men edilmiĢ olan. 

http://www.tmo.gov.tr/
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g) 4734 sayılı Kamu Ġhaleleri Kanunun11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı 

belirtildiği halde ihaleye katılan. 

9-GEÇĠCĠ VE KESĠN TEMĠNAT: 

Geçici teminat tutarı, ihalede teklif edilen buğday miktarının fiyatla (mal bedeli + 

maniplasyon dahil 7.735 TL/Ton baz alınacaktır.) çarpılması sonucu oluĢacak tutarın en az           

% 3’ü oranında ve süresi, ihale tarihinden baĢlamak üzere en az 1 (bir) ay süreli olacaktır. 

Kesin teminat tutarı, ihalede teklif edilen buğday miktarının fiyatla (mal bedeli + 

maniplasyon dahil 7.735 TL/Ton baz alınacaktır.) çarpılması sonucu oluĢacak tutarın en az        

% 6’sı oranında olacaktır. 

Ġhale üzerinde kalan kiĢiler, firmalar, kurumlar veya kuruluĢlar tebligat tarihini takip eden 

3 (üç) iĢgünü içerisinde kesin teminat (Ek:8) ibraz ederek sözleĢmeyi imzalamak zorundadır. 

Tebligatlar teklif sahibinin teklif mektubunda belirttiği faks numarasına faks yoluyla 

yapılacaktır. 

Kesin teminat ve ek teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde süresi 

sözleĢme imza tarihinden baĢlamak üzere en az 1 (bir) yıl süreli olacaktır. 

Tedavülde olan Türk Parası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç 

borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (belirtilen senetler ve bu senetler 

yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya 

tekabül eden satıĢ değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir), bankalar ve katılım bankaları 

tarafından verilen teminat mektupları, teminat olarak kabul edilir. 

10-TEMĠNATLARIN ĠADE ġARTLARI VE GELĠR KAYDEDĠLMESĠ HALLERĠ: 

Ġhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı, kesin teminat alındıktan ve sözleĢme 

imzalandıktan sonra, ikinci ve üçüncü sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleĢme imzalanana 

kadar, diğerlerininki (8’inci maddede geçen nedenlerle ihale dıĢı kalanlar dâhil) ise ihale 

sonuçlandıktan sonra (Ġhale Komisyon Kararının onaylanmasını müteakip) iade edilir.  

Süresi içinde yeterli tutardaki kesin teminatı vermeyen, sözleĢme imzalamayan ya da 

Ģartname hükümlerine aykırı hareket eden firmanın geçici teminatı protesto çekmeye ve hüküm 

almaya gerek kalmaksızın gelir kaydedilir. 

SözleĢme yapan firma/firmalar tarafından, herhangi bir nedenle Ģartname ve sözleĢme 

hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın söz konusu firmanın kesin teminatı gelir kaydedilir, zararlar teminattan mahsup 

edilmez. 

 ĠĢ bitim tarihinde; hesapların karĢılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması 

halinde firma/firmalar tarafından “hak ve alacağının kalmadığını” belirten ibraname tanzim 

edilecektir. ĠĢi Ģartname ve sözleĢme (Ek:9) hükümlerine göre tamamladığı ve TMO’nun alacağı 

kalmadığı tespit edilerek ibraname veren firma/firmalar tarafından, vergi dairesinden borcu 

olmadığına ve SGK’ya borcunun bulunmadığına dair belgenin TMO’ya verilmesinin 

ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 

 11- OPSĠYON: 

 Bütün teklifler ihale tarihinden sonraki 5. iĢgünü saat 18.00’e kadar geçerli olacaktır. 

12- ġARTNAMENĠN TEMĠNĠ: 

 Bu Ģartname TMO Genel Müdürlüğü ile bütün ġube ve BaĢmüdürlüklerinden ücretsiz 

alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de temin edilebilir. 

 

http://www.tmo.gov.tr/
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13- ĠHALE: 

Bu ihale 4734 ve 2886 sayılı kanunlara tabi olmayıp TMO Ġhale Yönetmeliği’ne göre 

yapılmakta olup TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 

14- ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ: 

ĠĢ bu Ģartnamenin uygulanmasında doğacak tüm ihtilaflar, öncelikle karĢılıklı görüĢme 

yöntemiyle, bunun mümkün olmaması durumunda ise hukuki yollardan çözülecek olup Ankara 

Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır. 

ġartname ve ekleri bir bütündür. Teklif sahipleri bu durumu peĢinen kabul etmiĢ sayılır. 

 

 

 

EKLER: 

EK:1-  Teklif mektubu örneği (1 sayfa). 

EK:2-  YMM Fiili Tüketim Belgesi Örneği (1 sayfa). 

EK:3-  TSE uygunluk belgesi örneği (1 sayfa). 

EK:4-  Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (1sayfa). 

EK:5-  Vergi ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname (1sayfa). 

Ek:6-   Üretim Yeri Taahhütnamesi (1 sayfa). 

EK:7-  Geçici Teminat mektubu örneği (1 sayfa). 

EK:8-  Kesin Teminat mektubu örneği (1 sayfa). 

EK:9-  SözleĢme taslağı (10 sayfa). 
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EK:1- Teklif mektubu örneği. 

 

 

    

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA 

 

KuruluĢunuz tarafından …………ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday unu 

temini için açılan ihale kapsamında, ihale Ģartnamesinde vasıfları belirtilen buğday ununu yine 

Ģartname ve sözleĢmede bildirilen esaslar çerçevesinde temin etmek istiyoruz. Bu itibarla 

aĢağıdaki teklifimizin değerlendirilmesi için gereğini arz ederiz. 

 

Teklifimiz 21/02/2023 tarihi, saat 18.00’a kadar geçerlidir. 

 

 

                             Tarih: 

            

            

                        Firma Yetkilisinin 

        Ġsim, unvanı, imzası ve kaĢesi 

 

 

Fabrika Adresi (1) : ………… 

Fabrika Adresi (2)
* 

: ………… 

Telefon : ………… 

Faks : ………… 

Vergi Dairesi : .………... 

Vergi Numarası : .………… 

 

 

TEKLĠF EDĠLEN TOPLAM 

UN MĠKTARI
(**)

 

1 Ton Buğday Unu karĢılığı 

talep edilen 1323 kodlu  

ekmeklik buğday miktarı (birim 

teklif) 

 

TALEP EDĠLEN TOPLAM 

BUĞDAY MĠKTARI 

(Teklif ……….ton una 

karĢılık gelecek buğday 

miktarı olacaktır.) 

 

………  Ton 

 

……..………. Kg 

 

 

………… Kg 

 

*2’nci fabrika adresi (Üretimin 5.000 ton ve üzeri olması ve istenilen Ģartlara uygun ikinci bir 

fabrika kullanılması halinde yazılacaktır.) 

**Teklif edilecek miktar 2.500 ton ve katlarından herhangi birisi için verilecektir.  



 8 

Ek:2-  YMM Fiili Tüketim Belgesi Örneği 

FĠĠLĠ TÜKETĠM BELGESĠ 

Yukarıda unvanı ve sicil numarası belirtilen firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili belgelerinin 

tetkiki neticesinde firma faaliyetine iliĢkin yukarıda verilen bilgilere ulaĢılmıĢ olup, söz konusu 

bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan 

müĢtereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz. 

 

 

FĠRMANIN EKMEKLĠK BUĞDAY UNU ÜRETĠM BĠLGĠLERĠ 

YILLIK KURULU KAPASĠTESĠ …….. Ton/Yıl           (……. Yılı) 

YILLIK FĠĠLĠ ÜRETĠM MĠKTARI                                                

(2021 VEYA 2022) 
…….. Ton/Yıl           (……. Yılı) 

FĠRMANIN EKMEKLĠK BUĞDAY TÜKETĠM BĠLGĠLERĠ 

YILLIK KURULU KAPASĠTESĠ …….. Ton/Yıl           (……. Yılı) 

YILIK FĠĠLĠ TÜKETĠM MĠKTARI *                                        

(2021 VEYA 2022)  
…….. Ton/Yıl           (……. Yılı) 

SözleĢme imzalandıktan sonra, Fiili tüketim veya Kurulu kapasite miktarına iliĢkin belgelerin 

gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde ilgili firmanın sözleĢmesi feshedilerek kesin teminatı 

gelir kaydedilir. Ġlgili firma 1 yıl süreyle tüm TMO ihalelerinden yasaklanır. 

 

BELGEYĠ ONAYLAYAN YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BĠLGĠLERĠ 

ADI SOYADI  

BAĞLI OLDUĞU ODA VE SĠCĠL 

NUMARASI  

 

ADRES-TELEFON VE FAKS 

NUMARASI 

 

 

      Onaylayan  Onaylayan 

      Firma Yekilisi / Yetkilileri                                                       Yeminli Mali MüĢavir 

           Adı Soyadı, Ünvanı     Adı Soyadı, Ünvanı 

Ġmza, KaĢe ve Tarih                                                               Ġmza, KaĢe ve Tarih 

FĠRMA BĠLGĠLERĠ 

FĠRMANIN UNVANI  

ADRES-TELEFON VE FAKS 

NUMARASI 

 

ÜYE OLDUĞU TĠCARET VE/VEYA 

SANAYĠ ODASI 

 

TĠCARET VE/VEYA SANAYĠ SĠCĠL NO  

 VERGĠ DAĠRESĠ VE VERGĠ SĠCĠL 

NUMARASI   
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EK:3-TSE Uygunluk Belgesi örneği 
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EK:4 -Yasaklı olmadığına dair taahhütname. 

 

 

 

 

 

 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA 

                                                                             ANKARA 

 

 

 

 Çuvallı ekmeklik buğday unu temini iĢi ihalesine istekli olarak 

katılıyorum/katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle iĢ bu ihale Ģartnamesinin 

7’nci maddesinde yer alan ihaleye girmeyecekler ve 8’inci maddelerinde yer alan ihale dıĢı 

bırakılma nedenleri arasında bulunmadığımı/bulunmadığımızı beyan ederim/ederiz. Bu 

durumlarda değiĢiklik olması halinde TMO’ya derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt 

ederim/ederiz.  

 

          

                          …. / …. / 2023 

                                                                             Adı Soyadı/Firma KaĢesi 

          Ġmza (*) 

 

 

 

 

 

 

(*) Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kiĢi tarafından imzalanmalıdır. 
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    EK:5- Vergi ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname 

 

 

 

 

 

 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA 

        ANKARA 

 

 

 1- Çuvallı ekmeklik buğday unu temini iĢinin ihalesine katılıyorum/katılıyoruz. Bu 

taahhütnamenin imza tarihi itibariyle SGK ve vergi borcumuzun olmadığını beyan ediyorum 

/ediyoruz. Bu durumda değiĢiklik olması halinde, TMO’ya derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt 

ediyorum/ediyoruz. 

 

2- Ġhale üzerimizde kalması halinde sözleĢmenin imzalanmasından önce ihale tarihi 

itibariyle SGK ve Vergi borcumuzun olmadığına iliĢkin belgeleri vermeyi kabul ve 

taahhüt ediyorum/ediyoruz.  

 

3- Aksi takdirde geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve hakkımızda TMO’ca 

öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul ediyorum/ediyoruz.  

 

 

 

 

                             …/ … / 2023       

                                                                                        Adı Soyadı/Firma KaĢesi 

        Ġmza(*) 

 

 

 

(*) Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kiĢi tarafından imzalanmalıdır.  

NOT: ġartname 6.A-I ve 6.A-II maddesinde belirtilen taahhütname (EK:4) 

 

 



12 

 

Ek:6- Üretim Yeri Taahhütnamesi  

 

 

 

ÜRETĠM YERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 

 

 

 

 

KuruluĢunuz tarafından ……… ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday unu 

temini için açılan ihale kapsamında, ihale Ģartnamesinde vasıfları belirtilen temin edeceğim 

unu teklif mektubunda beyan ettiğim adres/adreslerde üreteceğimi, söz konusu ürünün 

tamamını ya da bir kısmını bunun dıĢında herhangi bir yerden temin etmeyeceğimi taahhüt 

ederim. Aksi takdirde teminatımın gelir kaydedilmesini ve hakkımızda TMO’ca öngörülen 

müeyyidenin uygulanmasını kabul ediyorum/ediyoruz.  

 

 

 

 

           …/ … / 2023      

                                                                                              Teklif Sahibi veya Yetkilisi 

                                                                                                      KaĢe / Ġmza 
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EK:7- Geçici Teminat Mektubu örneği. 

 

 

 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU 

ÖRNEĞĠ 

 

          Tarih : 

          No : 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

ANKARA 

 

 

 

 

 Ġdarenizce ihaleye çıkılan “………. ton  (±%20 TMO opsiyonunda) çuvallı 

ekmeklik buğday unu teminine” istekli sıfatıyla katılan …...............................................’nın 

bu ihale ile ilgili Ģartname ve sözleĢme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda 

olduğu Geçici Teminat tutarı olan ……………………….. TL’sını 

(………………………………………………………….) Bankamız/Kurumumuz garanti 

ettiğinden adı geçen Ģahıs/firma bahse konu sözleĢme ve/veya Ģartname hükümlerine uygun 

hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek 

kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuĢmazlık ve 

bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazari itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı 

talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve 

talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi 

Bankanın/Kurumun imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka/Kurum ad 

ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 

ĠĢbu teminat mektubu …/…/....…tarihine kadar geçerlidir. 

 

 

 

 

……………….. ġubesi 

         Yetkili Ġmzalar 
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                                                                                                  EK:8- Teminat Mektubu örneği. 

 

 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ    Tarih  : 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     Mektup No : 

ANKARA 

 

 

 

KESĠN TEMĠNAT MEKTUBU 

 

Ġdarenizce yapılan ihale sonucunda "………. ton (±%20 TMO opsiyonunda) çuvallı 

ekmeklik buğday unu temini" iĢini taahhüt eden yüklenici …(Yüklenicinin Adı ve Soyadı / 

Ticaret Ünvanı)….’ninilgili kanun Ģartname ve sözleĢme hükümlerine göre vermek zorunda olduğu 

Kesin Teminat tutarı olan…(Kesin Teminat Tutarı) TL (………………) lirayı Bankamız garanti 

ettiğinden adı geçen taahhüdünü ilgili kanun, Ģartname ve sözleĢme hükümlerine göre kısmen veya 

tamamen yerine getirmediği takdirde, 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile 

idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuĢmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate 

alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize 

nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 

ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve 

hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

Bu teminat mektubu …/…/……tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek 

Ģekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.  

 

 

 

Banka Adı 

Banka ġubesi Adı 

Banka Yetkililerinin 

Ġsim, unvan ve imzası 
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EK-9: SözleĢme 

 

ÇUVALLI EKMEKLĠK BUĞDAY UNU  

TEMĠNĠNE AĠT SÖZLEġME 

 

1- SÖZLEġMENĠN TARAFLARI:  

ÇUVALLI UN ALIP BUĞDAY TESLĠM EDEN (TMO): 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 

Milli Müdafaa Caddesi No: 18 06100 Bakanlıklar/Ankara 

MithatpaĢa Vergi Dairesi  

Vergi No  : 8540050958 

Telefon No.  : 0 (312) 416 31 39 - 0 (312) 416 31 24   

Faks No.  : 0 (312) 416 34 00 (5 Hat) 

 ÇUVALLI UN TESLĠM EDĠP BUĞDAY ALAN (YÜKLENĠCĠ): 

 Firma/ġahıs Adı :  

            Adresi :  

Faks No.  :  

 Telefon No.  :   

 Vergi Dairesi Adı  :  

Vergi Dairesi No.   :  

 

2-  SÖZLEġMENĠN KONUSU:  

Suriye’de yaĢayan sivil halka yardım amacıyla TMO tarafından 25 kg’lık çuvallar 

halinde ….. ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun ekmeklik buğday ile 

mal değiĢiminin yapılması ve temini sağlanan unların Türk Kızılay ve/veya AFAD’a teslimi 

iĢidir. 

3-UN KALĠTESĠ: 

1- Buğday unu olgun, temiz, hastalıksız, yabancı maddesiz buğdaydan üretilmelidir.  

2- Un, gıda güvenliği ve hijyen koĢullarına uygun üretilmelidir. 

3- Un, kendine has doğal tat, renk ve kokuda olmalıdır.  

4- Protein en az %11,0 (N*5,7) (Kuru madde üzerinden) olmalıdır. 

5- Kül oranı kuru maddede 0,7< % kül < 0,8 olmalıdır. 

6- Rutubet en çok %14,5 olmalıdır. 

7- Sedimantasyon en az 30ml olmalıdır. 

8- Beklemeli Sedimantasyon en az 30 ml olmalıdır. 

9- Asitlik kuru maddede (sülfirik asit cinsinden) en çok 0,07 olmalıdır. 

10- DüĢme sayısı en az 250 sn olmalıdır. 

11- Ölü ve/veya diri böcek kalıntıları ile kemirgen kalıntıları olmamalıdır. 

12- Elek üstü oranı TS 4500 Buğday Unu Standardına uygun olmalıdır.  

 TMO, unların kalite ve miktar kontrollerinin yapılması amacıyla gözetim hizmeti satın 

alabilir. Gözetim hizmeti bedeli TMO’ya aittir. Bu amaçla görevlendirilen gözetim 

firmalarının ve Türk Kızılay/AFAD personelinin iĢ ve iĢlemlerinde, un teminini sağlayan 

yüklenici tarafından her türlü kolaylık sağlanır.  
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 TMO, belirtilen teknik özeliklere sahip ekmeklik buğday ununun kalite kontrol 

iĢlemlerini gözetmen ve/veya TMO personeli ile her aĢamada kontrol etmeye yetkilidir. 

TMO,  gerekli görmesi durumunda gözetmenin yapacağı analizler dıĢında da analiz yapar. 

Un üretimi yapan yüklenici unların nem ve dıĢ etkenlerden korunması için üretimin 

bütün aĢamalarında gerekli tüm tedbirleri alacak, taĢıma yapılacak araçların temiz olmasına 

dikkat edecek, temiz olmayan araçlara yükleme yapmayacaklardır. Yükleme öncesinde 

dorsenin; taban, tavan, ön - arka ve yan kısımları; gıda taĢımasına uygun naylon ile tulum 

Ģeklinde örtülerek araç gözetmen tarafından mühürlenecektir  

 4-PAKETLEME: 

 Buğday unu; yeni, temiz, polipropilenden, her biri net 25 kg un alabilen 50x80 cm 

ebadındaki çuvallarda olmalıdır. Çuvalların ağzı dikiĢli, sıkıca kapalı, yabancı kokudan ari, 

üretimden, taĢıma iĢlemlerinden ve depolamadan etkilenmeyen, alt kısmı çift katlı dikilmiĢ ve 

her biri 60-80 gr aralığında ve dokuma sıklığı 1 cm
2
’de 4x4 olmalıdır. Çuvaldaki un miktarı 

net 25 kg olacaktır.  

 Her çuvala ek (EK:1)’de yer alan yazı ve kurum logolarının baskısı yapılacaktır. 

Baskıda polipropilen çuval için flekso matbaa mürekkebi kullanılacaktır. 

 Yüklenici firma etiketi, çuval ağzına unların paketlenmesi sırasında dikilecektir. 

Etiket üzerinde firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, net ağırlık ve un çeĢidi 

olarak “Ekmeklik Buğday Unu” yazılacaktır. Etiketin dili Türkçedir.  

Ayrıca ihaleyi kazanan firma çuvallarının hangi firmaya ait olduğunun tespitini 

kolaylaĢtırmak için TMO tarafından firmaya iletilecek kod çuvala basılacaktır. 

 5-ÇUVALLI UNUN TESLĠM ġARTLARI: 

TMO, yükleme programını bilahare bildirecektir. Afet ve Acil Durum Yönetimi 

BaĢkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay’ına bağlı olarak yükleme tarihlerinde ve yükleme 

miktarlarında ileriye yönelik değiĢiklik olması halinde yüklenici firma bu durumu 

peĢinen kabul etmiĢ sayılacak ve bu durum nedeniyle herhangi bir talepte 

bulunmayacaktır. 

Yükleniciye ait ………………………………………………adresinde yerleĢik 

…………………………………………..fabrikasından, günlük yükleme programında aksi 

belirtilmedikçe en az ….ton/gün çuvallı unun yüklemesi Türk Kızılay ve/veya AFAD 

araçlarına yapılacaktır.  

SözleĢmede yer alan teslimatın yapılacağı fabrika dıĢında baĢka bir yerden yükleme 

yapılmayacaktır. 

 Yüklemeler esnasında TMO yetkilisi ve/veya TMO’nun belirleyeceği gözetmenin 

kalite kontrol onayı esastır, Bu onaydan geçmeyen ürünler yüklenmiĢ kabul 

edilmeyecektir. Unun Türk Kızılay ve/veya AFAD araçlarına istenilen kalitede ve 

miktarda yüklenmesini müteakip un teslimi gerçekleĢmiĢ sayılacaktır.  

Un teslimatının, TMO iĢyerinin resmi çalıĢma günleri ve mesai saatleri dıĢında 

yapılması halinde TMO personeli için firmadan fazla mesai ücreti talep edilmeyecektir.  

Unun Türk Kızılay ve/veya AFAD’a teslimine kadar kalite ve miktarlarla ilgili her 

türlü tedbir, firma tarafından alınacaktır.  
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6-YÜKLENĠCĠYE VERĠLECEK UN KARġILIĞI BUĞDAY MĠKTARI: 

TMO tarafından yükleniciye 1323 satıĢ kodu ile tasnif edilen ekmeklik buğdaylardan, 

…. ton çuvallı un için …… kg buğday teslim edilecektir. Böylece yükleniciye 1 kg un 

karĢılığında …..kg buğday verilecektir.     

Yüklenici firma tarafından sözleĢmede vasıfları ve günlük yükleme mükellefiyeti 

belirtilen çuvallı unun, Türk Kızılay ve/veya AFAD araçlarına teslim edilmesi karĢılığında, 

sözleĢme ekinde (Ek:2) yer alan TMO depolarından dökme araç üstü buğday verilecektir. 

TMO, ekte yer alan stok listesinde değiĢiklik yapma hakkını saklı tutar. Kalite teslimde nihai 

olacaktır. 

Yüklenici, un karĢılığı alacağı buğdayı hinterlandındaki TMO ġube veya 

BaĢmüdürlüğüne yazılı olarak bildireceklerdir. 

Türk Kızılay ve/veya AFAD’a teslim edilen un miktarı 500 ton ve üzeri ise TMO 

tarafından, buğday teslimatı yapılabilecektir. Ġhalenin birden fazla firma uhdesinde kalması ve 

firmalarca aynı buğday stokunun talep edilmesi halinde buğday teslimat önceliği un teslimini 

daha önce tamamlayan ve talep dilekçesini hinterlant Ģube veya baĢmüdürlüğe ileten firmaya 

verilecektir. Un teslimatını aynı gün içerisinde tamamlayıp talep dilekçesini ileten firmalara 

buğday eĢit miktarda teslim edilecektir. 

SözleĢme yapılan firmanın talep etmesi ve bu talebin idarece uygun görülmesi 

koĢuluyla un teslimatından önce firmaya avans buğday verilebilir ancak talep edilen avans 

buğday tutarına denk gelen maniplasyon dâhil talep ettiği buğday bedelinin tamamı 

miktarında ek teminat (Ek:3) alınır. ġayet alınan ek teminat, teminat mektubu olarak 

verilmiĢ ise bu teminat mektubunun geçerlilik süresi 12 aydan az olamaz. ĠĢin bitirilmemesi 

halinde kati teminatta olduğu gibi avans buğday karĢılığı alınan ek teminatların da 

yenilenmesi gerekmektedir. Vadesi yenilenmeyen ek teminatlar gelir kaydedilecektir. 

Ġdarece avans buğday teslimatları, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin 

TMO’ya ibraz edilmesi ve SGK’ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra 

yapılacaktır. 

Buğdayın teslimi, TMO’nun belirleyeceği programa göre yapılacak olup yüklenicinin 

un teslimatını tamamlamasını müteakip 35 takvim gününü geçmeyecektir. Ancak teslimatın 

iklim koĢulları/TMO tarafında oluĢabilecek teknik aksaklıklar ya da idari izin gününe bağlı 

olarak yapılmaması halinde durum tutanağa bağlanmak suretiyle teslimat süresi TMO 

tarafından uzatılabilecektir. Yüklenici hak etmiĢ olduğu buğdayı belirtilen süre içerinde teslim 

almadığı takdirde; teslim almadığı buğday miktarı karĢılığı ardiye kira bedeli ödeyecektir. 

Bu maddede yer alan buğday teslim zamanının dıĢına sarkan, teslimatı yapılmamıĢ miktara 

günlük 0,003 TL/Kg + KDV üzerinden ardiye kirası tahakkuk ettirilir ve peĢin tahsilatı 

müteakip bakiye buğday teslimatı yapılabilir. Ancak, teslimatın alıcıdan kaynaklanan 

nedenlerden dolayı bu maddede belirtilen teslimat tarih aralığı içerisinde yapılamaması 

durumunda, azami 20 (Yirmi) takvim gününe kadar ardiye kirası uygulanmak suretiyle 

ek teslimat süresi verilebilir. Ardiye kiralı ek sürenin baĢlangıcı; bu maddede belirtilen 

son teslim tarihini takip eden takvim günüdür. Bu süre sonunda malın teslim 

alınmaması halinde TMO tarafından sözleĢme feshedilerek teminat gelir kaydedilir. 
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7-MUAYENE VE CEZAĠ ġART: 

A-UN ÜRETĠM MĠKTARININ YETERSĠZLĠĞĠ: 

Üretim yerinde, unun bozuk veya spektlere uygun olmamasının tespiti halinde, 

gözetmen veya TMO personelinin tutacağı tutanak ile o üretimin partisi teslim 

alınmayacaktır.   

Yüklenici, sözleĢmede belirtilen veya daha sonra TMO’nun kendisine yazılı olarak 

bildireceği yükleme tarihleri ve günlük 11 saat (mesai saatleri içerisinde) yükleme 

miktarlarına göre ürünü teslim edememesi durumunda; teslim edilemeyen un için 20,00 

TL/ton/gün ceza tahsil edilir ve un teslimatındaki gecikmenin toplamda 20 günü aĢması 

durumunda sözleĢme feshedilerek teminat gelir kaydedilir. 

Fabrika/ fabrikalar TMO tarafından bildirilen günlük un yükleme taahhütlerini 

hinterlandında bulunan TMO iĢyerinin mesai saatleri arasında (8+3=11 saat) 

yapacaklardır. Yüklemeler acil insani yardım programı kapsamında olduğu için öncelik 

Türk Kızılay ve/veya AFAD araçlarına verilecektir. Sevk planına göre gelen araçların 

yüklemesi aynı gün mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 

Teslimatların yüklenici firma dıĢında bir sebepten dolayı gerçekleĢmemesi halinde bu 

durum tutanağa bağlanır ve ceza uygulanmaz. 

Ayrıca, eksik teslimatlardan dolayı TMO’nun uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan 

yüklenici tarafından karĢılanacaktır.  

Yüklenicinin, Türk Kızılay’ından veya AFAD’dan kaynaklanan sebeplerle teslimat 

yapamaması durumunda ilgili günler için yükleme taahhüdü aranmaz. 

SözleĢmede yer alan fabrika/fabrikalar haricinde bir fabrikada un teminin tespiti 

halinde TMO tarafından sözleĢme fesih edilerek, kesin teminat ve ek teminatlar/teminatlar 

gelir kaydedilir.  

B-PAKETLEME VE UN KALĠTESĠNĠN UYGUNSUZLUĞU: 

ġartname ve SözleĢmede teknik özellikleri belirtilen un ve çuvalların (kaç ton un 

bulunduruyorsa) standartlara uygun olmadığının belirlenmesi halinde her 1 Kg un için 

aĢağıdaki yer alan Ģartlar doğrultusunda yükleniciye 0,25 TL/Kg para cezası uygulanır. 

Standartlara uygun olmadığı tespit edilen ürün ülke sınırını geçmediyse nakliye ve sair 

masrafları yükleniciye ait olmak üzere değiĢim yapılır, bu takdirde uygulanan para cezası her 

1 Kg un için 0,10 TL/Kg’a düĢürülür.  

 TMO yetkilileri, gözetim firması veya ürünü teslim alan AFAD ve/veya Türk Kızılay 

yetkilileri tarafından unun istenilen özelliklere uygun olmadığının tespit edilmesi 

halinde; daha önce gözetmen firma tarafından her araçtan alınan Ģahit numuneler 

analiz edilecektir. Analiz sonuçlarına göre unun sözleĢmede belirtilen özellikleri 

taĢımaması, 

 Her araçtan alınacak 2 Kg’lık teyit numunesinden hariç ayrıca 250 tonluk partiyi 

temsil edecek Ģekilde alınan ve gözetmen firma tarafından analizi yapılan unun, 

sözleĢmede belirtilen özellikleri taĢımaması, 

 Çuval ağırlığı, malzemesi, ölçüleri ve çuvala dikilecek etiket bilgilerinin sözleĢme 

Ģartlarına uymadığının tespiti,  

hallerinde yukarıda belirtilen cezalar uygulanır.  
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8-KONTROL/GÖZETĠM: 

Yüklenici tarafından verilecek çuvallı unun uygunluğu, çuval ağırlığı, malzemesi, 

ölçüleri ve çuvala dikilecek etiket bilgilerinin TMO ve/veya TMO tarafından belirlenecek 

gözetmen tarafından kontrol edilir. TMO’nun ve/veya TMO tarafından belirlenecek 

gözetmenin kalite kontrol onayı; üretimin her aĢamasında ve unların araca yüklenmesini 

müteakip esas alınacaktır. 

Un spektlerinin uygunluğunun kontrolü için gözetmen firma tarafından her aracı 

temsil edecek Ģekilde 2 kg’lık teyit numunesi ve 250 tonluk partiyi temsil eden un 

numuneleri TMO personeli ve/veya Gözetmen firma nezaretinde alınarak saklanacaktır. TMO 

personelinin bulunmadığı zamanlarda kontrol ve gözetim konusunda gözetmen yetkilidir. Her 

araçtan alınan Ģahit numuneler teslim noktasında ürünün kalitesine yönelik herhangi bir itiraz 

olması halinde yeniden analize tabi tutulacak kalite standartlarını karĢılamaması halinde 

sözleĢmenin 7’nci maddesinin “B” bendi hükümleri uygulanacaktır. Teslimat tamamlanıp 

unlarla ilgili herhangi bir uygunsuzluk olmaması halinde alınan Ģahit numunelerin iĢlemleri 

tamamlandıktan yükleniciye tutanakla iade edilecektir.    

  9-ÖDEME: 

Ġhale konusu, yüklenici deposundan teslimatı yapılacak olan unun bedeli, TMO 

tarafından 1323  satıĢ kodu ile tasnif edilen kırmızı ekmeklik buğdaylar ile ödenecek olup 

7.720-TL/Ton (TMO deposundan yapılacak teslimatlarda açık yığın için 5 TL/Ton, kapalı 

depo için 15 TL/Ton maniplasyon bedeli ve KDV hariç, Lisanslı Depodan yapılacak 

teslimatta ise maniplasyon dahil KDV hariçtir.) fiyatı baz alınacaktır. 

Un karĢılığı buğday teslimatı, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin 

TMO’ya ibraz edilmesi ve SGK’ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra 

yapılacaktır. 

LĠDAġ (Lisanslı Depoculuk A.ġ.) stoklarında bulunan TMO ürünlerinin yükleniciye 

tesliminde, lisanslı depo tarafından alınan yükleme-boĢaltma ve analiz ücreti yüklenici firma 

tarafından ödenir. 

Buğday teslimatı; yükleniciye TMO tarafından belirlenmiĢ iĢyerlerinden, yüklenicinin 

talebi ve TMO’ca uygun görülen iĢyeri ve depolardan yüklenicinin vasıtasına dökme teslim 

esasına göre yapılacaktır. 

Teslim edilecek buğdayların detay bilgileri buğday teslim alınacak TMO ġube veya 

BaĢmüdürlüğü’nden öğrenilebilecektir. 

 10-HESAP KESĠMĠ: 

 SözleĢme konusu unların yüklenici tarafından, Türk Kızılay ve/veya AFAD’a 

teslimatının tamamlanması ve TMO tarafından yükleniciye buğday teslimatının 

yapılmasından sonra hesap kesimi gerçekleĢtirilecek olup buğday teslimi için TMO 

tarafından, un teslimi için ise ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından fatura düzenlenecektir. 

 Ġhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peĢinen 

kabul etmiĢ sayılır. 

11-MÜCBĠR SEBEPLER: 

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aĢağıda belirtilmiĢtir: 

Taraflardan birinin ya da her ikisinin çalıĢma imkânlarının kısmen veya tamamen, 

geçici veya daimi olarak durduracak Ģekilde ve derecede meydana gelen olağanüstü hal, tabi 

afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. tarafların faaliyetlerini doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkileyebilecek hükümet ve resmi makam kararları gibi tarafların kontrolü 
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haricinde zuhur eden haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karĢısında 

taraflar sorumlu olmayacaktır. 

Bu durumların gerçekleĢmesi halinde iĢ tasfiye edilecek olup her iki taraf önceden bu 

durumu kabul ederler. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte 

bulunamazlar.  

12-SÖZLEġMENĠN FESHĠ: 

SözleĢme hükümlerinin yüklenici tarafından kısmen veya tamamen yerine 

getirilmemesi halinde sözleĢme feshedilerek kesin teminat ve ayrıca alınmıĢ ise ek teminat 

mektubu/mektupları gelir kaydedilir. 

TMO bu sözleĢmeyi 10 iĢ günü önce yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tasfiye 

etmek hakkına sahiptir. Yüklenici TMO’nun bu yetkisini peĢinen kabul eder ve bundan dolayı 

herhangi bir zarar tazminat vs. talebinde bulunamaz.  

Bu sözleĢme ile ilgili değiĢiklikler tarafların yetkili mercilerin onayına bağlıdır 

Bununla birlikte taraflar karĢılıklı olarak anlaĢmaları halinde sözleĢmeyi yukarıdaki 

belirtilen gerekçelere bakılmaksızın da fesih edebilir veya sözleĢmede değiĢiklik (birim fiyat 

ve miktar hariç) yapabilir. Bu durumda da taraflar karĢılıklı olarak herhangi bir hak 

talebinde bulunamazlar. 

Yüklenicinin ölümü halinde TMO, sözleĢmeyi fesih etmeye veya yüklenicinin yasal 

mirasçılarına talepleri halinde aynı Ģartlarda iĢi devretmeye veya en uygun teklifi veren bir 

sonraki istekliye iĢi devretmeye yetkilidir.  

 13- TEMĠNAT: 

 Kesin Teminatın Türü ve Miktarı:  

 Nakit Olması: Bu iĢe iliĢkin mal bedelinin % 6’sı oranındaki kesin teminat karĢılığı 

………. (…………….…………………..) TL, yüklenici tarafından Kurumumuz veznesine 

…/.../… tarih, …….no.lu makbuz karĢılığında teminat olarak verilmiĢtir.  

 Teminat Mektubu Olması: Bu iĢe iliĢkin mal bedelinin % 6’sı oranındaki kesin 

teminat karĢılığı ………………………...……….. bankasına ait ………………… no.lu, süre 

sonu …../…./…… olan ……….………...(……….………………………….) TL, teminat 

mektubu olarak verilmiĢtir.  

13-TEMĠNATLARIN ĠADE ġARTLARI VE GELĠR KAYDEDĠLMESĠ 

HALLERĠ: 

SözleĢme yapan firma/firmalar tarafından, herhangi bir nedenle Ģartname ve sözleĢme 

hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın söz konusu firmanın kesin teminat ve ayrıca alınmıĢ ise ek teminat 

mektubu/mektupları gelir kaydedilir, zararlar teminattan mahsup edilmez. 

 ĠĢ bitim tarihinde; hesapların karĢılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması 

halinde firma/firmalar tarafından “hak ve alacağının kalmadığını” belirten ibraname tanzim 

edilecektir. ĠĢi Ģartname ve sözleĢme hükümlerine göre tamamladığı ve TMO’nun alacağı 

kalmadığı tespit edilerek ibraname veren firma/firmalar tarafından, vergi dairesinden borcu 

olmadığına ve SGK’ya borcunun bulunmadığına dair belgenin TMO’ya verilmesinin 

ardından kesin teminat ve varsa ek teminatlar iade edilir. 
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14- HESAP KESĠMĠ: 

SözleĢme konusu unların yüklenici tarafından, Türk Kızılay ve/veya AFAD araçlarına 

teslimatının tamamlanması ve TMO tarafından yükleniciye buğday teslimatı yapıldıktan sonra 

hesap kesimi gerçekleĢecek olup buğday teslimi için TMO tarafından, un teslimi için ise ihale 

üzerinde kalan yüklenici tarafından fatura düzenlenecektir. 

Ġhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peĢinen kabul 

etmiĢ sayılır.  

15-VERGĠ VE HARÇLAR: 

Yapılacak sözleĢmeden doğacak vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti ve benzeri tüm 

masraflar yükleniciye ait olacaktır. 

16- FAĠZ UYGULAMASI: 

Yükleniciye herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hüküm istihsaline 

gerek kalmaksızın iĢ bu Ģartnamenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle TMO’nun 

bu Ģartnamede taraf olandan alacaklı duruma geçmesi halinde alacağın doğduğu tarihten tahsil 

tarihine kadar sözleĢmenin ödeme baĢlıklı 9’ncu maddesinde belirtilen birim fiyat ile 

hesaplanacak buğday miktarı üzerinden % ….. oranında faiz talep etme hakkı doğacaktır. 

17- SÖZLEġMENĠN DEVRĠ: 

Yüklenici, TMO’nun yazılı izni olmadan iĢi baĢkasına devredemez. 

18-ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ: 

 Ġhale dokümanı Ģartname ve ekleri, bu sözleĢmenin ayrılmaz parçası olup iĢbu 

sözleĢmenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilafların çözümü için Ankara mahkemeleri ve 

Ġcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

19- YÜRÜRLÜK: 

Bu sözleĢme 19 maddeden ibarettir.  …/…/….. tarihinde bir nüsha olarak imzalanmıĢ 

olup imza tarihinde yürürlüğe girer. 

 

YÜKLENĠCĠ     TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

Not: Bu sözleĢmeye ait ….. TL sözleĢme bedeli üzerinden % 0,948 damga vergisi (….TL) 

ve % 0,569 karar pulu ( …..-TL)  tutarı toplamı ……-TL’dir. 

EKLER: 

EK:1- Un Çuvalları üzerinde bulunacak amblem (1 sayfa). 

EK:2- Buğday stok listesi (1 sayfa). 

EK:3- Ek Teminat (Avans) mektubu örneği (1 sayfa). 
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EK:1 Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem 
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EK:2 Buğday Stok Listesi 

 

 

1323 KODLU (EKMEKLĠK BUĞDAY) MĠKTARI 

DAĞILIMI  

BAġMÜDÜRLÜK 
SATIġ 

KODU 
MĠKTAR (TON) 

ÇORUM  1323 5.000 

EDĠRNE  1323 10.000 

KIRġEHĠR  1323 5.000 

KIRIKKALE  1323 5.100 

TEKĠRDAĞ  1323 5.000 

YOZGAT  1323 5.000 

TOPLAM - 35.100 
 

 

Not: SözleĢme imzalandıktan sonra yukarıda belirtilen 

stokların yerlerini, miktarlarını ve cins/çeĢidini değiĢtirmeye 

TMO yetkilidir. DeğiĢiklik yapılması halinde yüklenici 

TMO’dan herhangi bir masraf talep etmeyecektir. 
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         EK:3 Ek Teminat (Avans) mektubu örneği. 

 

 

 

 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ     Tarih  : 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ      Mektup No : 

ANKARA 

 

 

 

AVANS TEMĠNAT MEKTUBU 

 

Ġdarenizce yapılan ihale sonucunda………. ton (±%20 TMO opsiyonunda) çuvallı 

ekmeklik buğday unu temini" iĢini taahhüt eden yüklenici …(Yüklenicinin Adı ve Soyadı / 

Ticaret Ünvanı)….’nin ilgili kanun Ģartname ve sözleĢme hükümlerine göre talep ettiği avans buğday 

için vermek zorunda olduğuavans teminat tutarı olan………..(Kesin Teminat Tutarı) TL 

(………………) lirayı Bankamız garanti ettiğinden adı geçen taahhüdünü ilgili kanun, Ģartname ve 

sözleĢme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile 

idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuĢmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate 

alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize 

nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 

ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve 

hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

Bu teminat mektubu …/…/…… tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek 

Ģekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.  

 

 

 

Banka Adı 

Banka ġubesi Adı 

Banka Yetkililerinin 

Ġsim, unvan ve imzası 

 


