
YURTDIŞI SATIŞ YETKİSİ VERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1)- Gökkan çeşidi buğday tohumluğu için 5 (Beş) yıllığına tek firmaya Irak 

Cumhuriyetinde yurtdışı satış yetkisi verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

2)- Gökkan çeşidi buğday tohumluğunun özellikleri 

2.1 Ekmeklik-Beyaz- Yarı Sert- Kılçıklı. 

2.2 Ekmeklik kalitesi çok iyidir 

2.3 Alternatif karakterli bir çeşittir. 

2.4 Yüksek verimlidir. 

2.5 Soğuğa ve kuraklığa mukavemeti iyi seviyededir. 

2.6 Kahverengi pasa hassas, sarı pasa orta hassas ve kara pasa orta dayanıklı bir çeşittir. 

2.7 Güney Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun sulu alanları için önerilmektedir. 

3)- İhalenin 

3.1 Yapılacağı yer : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 

  Bakanlıklar/ANKARA 

3.2 Tarihi ve saati : 25.07.2019 saat 14:30 

4)- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.2. Yurtdışı Bayilik sözleşmesinde belirlenen şartları koşulsuz olarak yerine getireceğine 

dair taahhütname vermesi, 

4.3. Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıt olduklarına ve hali 

hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri, 

4.4. Belgeler ihale tarihine göre son iki ayda alınmak kaydıyla ihaleye katılacak isteklinin 

bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığına dair alınmış 

belge vermeleri. 

4.5. İhaleye iştirak edecek firma ihale tarihi ve saatinden önce 210.000,00 TL geçici 

teminat verecektir. 

Kesin teminat geçici teminat tutarının 2 (iki) katı olacaktır. 

4.6. Firmanın 5 yıllık satış termin planını sunması, 

 

YIL 

TERMİN 

MİKTARI 

(TON) AÇIKLAMA 

2019 Yok Çeşidin Irak Cumhuriyeti’nde denemelerini kuracaktır 

2020 Yok 

Denemeleri kurulan çeşidin Irak Cumhuriyeti mevzuatları 

çerçevesinde raporlanması, tescil işlemleri ve izinleri TİGEM adına 

alınacaktır. 

2021 ………….. 

Mevzuat gereği tescil ve izin işlemlerinin tamamlanmadığının 

belgelenmesi durumunda 2021 yılındaki termin planı dikkate 

alınmayacaktır. 

2022 …………..  

2023 …………...  



4.7. Firmaların finansal gücü, tecrübesi, varsa tohum dağıtımı ile ilgili faaliyetleri 

konusunda belgesi, ihracat-ithalat durumu, 

4.8. Tebligat İçin Adres Beyanı sunması, 

Belgeler Türkçe sunulacaktır. Yabancı şirketlere ait belgeler, kendi ülkelerinin mevzuat 

hükümlerine uygun düzenlenmiş ve tasdik edilmiş olmalıdır. Belgelerin asılları, Türkçe 

tercümeleri ile birlikte verilecektir. Belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli mütercimlere 

yaptırılması halinde notere tasdik ettirilmesi zorunludur. Belgelerin tercümelerinin; düzenlendiği 

Ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostille tasdik şerhi 

taşıması halinde bu tercümelerde başka bir tasdik şerhi aranmaz. Yurt dışında faaliyet gösteren 

şirketlerin belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması halinde tercümelerinin yeminli tercümana yaptırılması 

zorunludur. 

5)- İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

6)- Tohum fiyatları her yıl TİGEM Yönetim Kurulunca belirlenecek olup, firma Tigem 

tarafından tespit edilen bedeli kabul etmek zorundadır.  

7)- Diğer Hususlar; 

7.1 Firma, satış amaçlı verilecek tohumlardan Irak’ta tohumluk amaçlı üretim 

yapmayacağını taahhüt edecek,  

7.2 İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 25.07.2019 günü saat 14:30 kadar teslim edilecektir. Teklif mektupları 

aynı gün ve saatte Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açılacaktır. 

8)- İhale dökümanı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 

Bakanlıklar/ANKARA), www.tigem.gov.tr adresinden ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir. 

9)- Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

 

A D R E S :  

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü  

Karanfil Sok.No.62  

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE  

Tel :90 (312) 417 84 70 (5 Hat)  

Faks:90 (312) 417 78 39 5798/1-1 


