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İLKOKUL  ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 
 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

 
DİDİM AKBÜK ARAZİSİ ÜZERİNDE BULUNAN ZEYTİN AĞAÇLARININ   

KİRAYA VERİLMESİ İŞİNE AİT ŞARTNAME 
 

 
 
MADDE : l – İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
1.1. İş sahibi idarenin : 

 
 a) Adı : İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 
     GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 b) Adresi : Demirkapı Sokak  No: 24 Demirlibahçe – Mamak / ANKARA 
 c) Telefon : 0 312 362 16 32 / 278 
 d) Faks  : 0 312 319 28 00 
 e) e-posta  : ilksan@ilksan.gov.tr 

f) İlgili Personelin adı-soyadı : Bülent KALE 
        

1.2. İstekliler, zeytin ağaçlarının kiraya verilmesi işine ait detaylı bilgileri yukarıdaki adres ve 
numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
 
MADDE : 2- İŞİN KONUSU VE YAPILACAĞI YERE İLİŞKİN BİLGİLER : 
 
2.1. İdarenin; Aydın İli, Didim İlçesi, Akbük beldesi, Saplıada Mevki adresindeki 322.862,04 m² arsa 
üzerinde bulunan yaklaşık 1.500 adet zeytin ağacı 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecektir.  
2.2. Zeytin ağaçlarından dengeli, kaliteli ve ekonomik verim almak için budama yapılması, ağaç 
diplerinin açılması, çalılıkların temizlenmesi ile budama işi artıklarının sahadan belediye çöplüğüne  
taşınması, ağaçların ilaçlanması ve bu ilaçlamalar esnasında gerekli yaprak gübrelerin de içine konulması 
işi yapılacak, bunların karşılığında yıl sonunda elde edilecek zeytin mahsulü istekli tarafından 
değerlendirilecektir.   
2.3. Zeytin ağaçlarının bulunduğu arazinin yeri ve sınırları şartnameye ekli krokide belirtilmiştir. Ayrıca; 
ada parsellerin sınırları beton kazıklarla belirlenmiştir.  
 
MADDE : 3- ARAZİDE YAPILMASI GEREKEN ZORUNLU İŞ VE İŞLEMLER : 
Kiralayan tarafından arazide yapılması gereken iş ve işlemler aşağıdaki gibidir.  
3.1. Zeytin ağaçlarından dengeli, kaliteli ve ekonomik verim almak için budama yapılması, ağaç 
diplerinin açılması, çalılıkların temizlenmesi ile budama işi artıklarının sahadan belediye çöplüğüne  
taşınması, ağaçların ilaçlanması ve bu ilaçlanmalar esnasında gerekli yaprak gübrelerin de içine 
konulması işi  
3.2. Ağaçlar Aralık, Ocak ve Şubat aylarında budanacak, dip kökleri temizlenecektir.  
3.3. Ağaçların dibi açılacaktır.  
3.4. Ağaçların dibinde bulunan çalılık, diken vs. ile budama işi artıklarının sahadan belediye çöplüğüne 
taşınması yapılacaktır.  
3.5. İlaçlamaların; 
     AĞAÇ İLAÇLAMASI 
  - Budamadan hemen sonra Ocak – Şubat aylarında (Bordo Bulaması) ilaçlama yapılacaktır.  
  - Mayıs ayında (Desis) ilaçlaması yapılacaktır.  
  - Haziran ayında (Poligor) ilaçlaması yapılacaktır.  
  - Temmuz ayında (Desis) ilaçlaması yapılacaktır.  
 



     OT İLAÇLAMASI 
  - Budamadan sonra Nisan 15’inde 
  - Nisan Ayı sonunda 
                        - Eylül ayı başında 
   yapılması ile budama işi artıklarının iki gün içerisinde sahadan belediye çöplüğüne  
taşınması yapılacaktır.  
3.6. Yapılacak ilaçlamalar idarece görevlendirilecek bir kişi nezaretinde yapılır ve  tutanak düzenlenir.   
3.7. İdare isterse İlçe Tarım Müdürlüğünden yetkili talep ederek, arazi ve ağaçlar üzerinde yapılan 
sözleşme konusu iş ve işlemleri denetletebilir.  
 
MADDE : 4 – İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER 
4.1. İhaleye ilişkin bilgiler 
4.1.1. İhale usulü : Kapalı Teklif Açık Artırma Kiralama Usulü 
4.1.2. İhalenin yapılacağı adres : Altınkum Mahallesi Göçler Mevkii 83. Sokak No: 1 
                              Didim / AYDIN 

adresinde yapılacaktır. 
4.1.3. İhale dokümanının görülebileceği 

ve satın alınabileceği yer : İhale Dökümanı www.ilksan.gov.tr adresinden alınabileceği  
   gibi Demirkapı Sk. No:24 Demirlibahçe-Mamak/ANKARA  
   adresinden veya Altınkum Mahallesi Göçler Mevkii 83 Sokak 
   No: 1 Didim / AYDIN adresinden alınabilir.  
4.1.4. İhale dokümanı satış bedeli  : İhale Dökümanı bedelsiz verilecektir.  
4.2. İhale Tarihi ve Saati :  09 / 03/ 2018 Tarihi Saat  10 : 00’ da yapılacaktır. 

MADDE 5 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 
5.1. Bu ihaleye sadece yerli İstekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu 

ihaleye katılamaz. Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri 
kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

5.2. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına 
hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar: 

5.2.1.  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki 
hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı 
hükümlü bulunanlar. 
5.2.2. İhaleyi yapan idarenin Yönetim ve Denetim kurullarında görevli kişiler ile ihale 
komisyonunda görevli kişiler ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 
5.3. İdarenin bağlı ortakları ile iştiraki olduğu şirketleri. 
5.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İstekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. 

Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan 
biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 
MADDE  6 - YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR  
Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunan İstekliler ihale dışı bırakılarak teminatları irat 
kaydedilir. 
6.1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla 

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 
6.2.  İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, İsteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya 

teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 
6.3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
6.4. İhalelerde, bir İstekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten 

yada vekaleten birden fazla teklif vermek. 
6.5. Bu Şartnamede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 
6.6.Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermemek veya yanıltıcı bilgi ve/veya 

sahte belge vermek.  



 
MADDE 7 -TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR: 
 
7.1. İstekli, şartname konusu işi yerinde görüp gerekli incelemelerde bulunduktan sonra teklifini 
sunacaktır. 
7.2. Teklif mektubu, şartname ekinde yer alan “ÖRNEK TEKLİF MEKTUBU” na göre 
düzenlenecektir. 
7.3. İsteklilerin teklifini KDV Hariç Türk Lirası olarak vermeleri zorunludur.  
7.4. Bu şartname konusu olan işe ilişkin kısmi teklif verilemez. İşin tamamı için teklif verilecektir. 
7.5. İstekli, iş ile ilgili doğacak her türlü vergi, resim, harç ile ulaşım, nakliye ve işçi ücret vb. giderlerini 
teklif fiyatına dahil ederek verecektir. 
7.6. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi teklif ekinde 
sunulacaktır. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı fotokopisi teklif ekinde sunulacaktır.  
7.7. Teklif mektubunda, şartnamenin tamamen okunup kabul edildiği belirtecektir. 
7.8. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. 
7.9. Teklifin üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme olmayacaktır. 
7.10. Teklif mektuplarında, teklifin geçerlilik süresi belirtilecektir. 
7.11. Teklif Mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligata 
esas açık adresi ile idarenin adı, adresi, işin adı ve “Teklif Mektubu” ibaresi yazılacaktır.  Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanıp kaşelenerek  kapatılacaktır. 
 
MADDE : 8 –İŞE AİT DOKÜMANLAR : 
8.1. Bu şartnamenin 2.1 Maddesinde belirtilen iş ile ilgili dokümanlar aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.  
 a) Şartname, 
 b) Sözleşme Taslağı, 
   c) Götürü bedel teklif mektubu örneği.  
 
MADDE : 9 - İHALE KONUSU İŞİN YAKLAŞIK YILLIK KİRA BEDELİ  VE KİRA ARTIŞI :  
9.1. Zeytin ağaçlarının yıllık yaklaşık kiralama bedeli KDV hariç 13.500,00.-(OnüçbinbeşyüzTL)’dir. 
9.2. Kira sözleşmesinin imza tarihinden bir yıl sonra, yıllık  kira bedeli Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 
oranında artırılacaktır ve her yılın kira artışı yine aynı şekilde ÜFE oranına göre yapılacaktır. 
 
MADDE : 10 - YER TESLİMİ, KİRALAMANIN BAŞLAMA VE SONA ERİŞ ZAMANI  
10.1. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren  yer teslimi yapılmış sayılacaktır.  
10.2. Bu şartname konusu iş …./…/2023 tarihinde sona erecektir.  
10.3. İstekli yer tesliminden itibaren zeytin ağaçlarından dengeli ve kaliteli, ekonomik verim almak için 
budama yapılması, çalılıkların temizlenmesi, artıkların iki gün içerisinde belediye çöplüğüne taşınması ve 
budama işi yapıldıktan sonra ; ilaçlanması ve bu ilaçlanmalar esnasında gerekli yaprak gübrelerin de içine 
konulması işini yapacak, Mahsulü toplama zamanı geldiğinde mahsulün toplama işlerini yapacaktır.  

 
MADDE : 11 – GEÇİCİ TEMİNAT 
11.1. İstekliler, 5.000,00.- (Beşbin)TL’den az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Belirtilen tutardan daha az oranda geçici 
teminat veren İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
11.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik süresi ihale tarihinden geçerli olmak 

üzere en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. 
11.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler İdare tarafından, istenilen katılma 

şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
 
MADDE : 12 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER VE GEÇİCİ 
TEMİNATIN TESLİM YERİ : 
12.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;  
            a) Tedavüldeki Türk Parası. 
 b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.  



 c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler. 
12.2. Geçici teminatlar İhale Gününde ihalenin yapılacağı adreste makbuz karşılığı elden teslim 
alınacaktır.   
12.3. Teminatlar, bu şartnamede belirtilen diğer teminatlarla değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, 
İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 
12.4. İhaleye en yüksek teklifi veren 1. İstekli ve 2. İsteklinin geçici teminatları hariç geri kalan 
isteklilerin geçici teminatları ihale bitiminde isteklilere iade edilir.  
 
MADDE : 13 – TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ : 
13.1. Teklifler, ihale gün ve saati olan  09 /03 / 2018 Cuma günü saat 10:00’a kadar Altınkum mahallesi 

Göçler Mevkii 83 Sokak No: 1 Didim / AYDIN adresine verilir. İhale tarih ve saatinden sonra 
verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilen teklifler kabul 
edilmez. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 

13.2. İhale komisyonu ihale tarih ve saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek, 
hazır bulunanlara duyurur ve hemen ihaleye başlar. 

13.3. Zarflar İsteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin 
eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol 
edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan İstekliler 
tutanakla tespit edilerek ihale dışı bırakılır. İhaleye girmeye hak kazanan İstekliler ile teklif fiyatları 
açıklanarak tutanağa bağlanır. 

13.4. Teklifleri geçerli olan İsteklilerle ihaleye açık artırma usulüyle devam edilir. Açık artırmada 
teklifler, önce sözlü, sonra yazılı alınır ve bir İstekli kalıncaya kadar devam edilir, en yüksek teklifi 
veren İstekli tespit edilerek komisyonca tutanak altına alınır. 

 
MADDE : 14 - BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDELİMESİ VE İHALENİN İPTALİNDE 
İDARENİN SERBESTLİĞİ  
14.1. İdare 2286 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhale komisyonu kararı üzerine İdare verilmiş 
olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi 
nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 
14.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün İsteklilere derhal bildirilir. Ayrıca, 
İsteklilerden birinin talepte bulunması halinde İdare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden 
İstekliye bildirecektir. 
14.3. İhale için geçerli teklif alınamaması veya kiralama işleminin gerçekleşmemesi durumunda 
ihalenin tekrar edilip, edilmemesi hususlarında İdare serbesttir. 
 
MADDE : 15 – İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI  
15.1. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek İhale yetkilisinin onayına sunar. 
15.2. İhale yetkilisi; ihale komisyon karar tarihini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde ihale kararını 

onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması halinde 
geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 

 
MADDE : 16 – KESİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMEYE 
DAVET  
16.1. İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı, onaylandığı tarihi izleyen 5 (Beş) iş günü içinde üzerine 

ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü 
mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde, mektubun postaya verilmesini takip eden 7 (Yedi) 
’inci gün kararın İstekliye tebliğ tarihi sayılır. 

16.2. İhale kararının iptal edilmesi halinde bu durum İstekliye aynı şekilde bildirilir. 
16.3. Bu bildirim İsteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilecektir. 
Bu bildirimin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya 
gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan İsteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. 

 
 



 
 

Madde : 17- KESİN TEMİNAT : 
17.1.  Şartname konusu iş üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce teklif ettiği beş yıllık 
kira bedelinin toplamının % 10’ u oranında  kesin teminat alınacaktır.  
17.2. İstekliye işin kendisinde kaldığının tebliğ edilmesini izleyen 10 (On) takvim günü içerisinde, kesin 
teminat bedeli teslim ederek sözleşmeyi imzalaması şarttır.  
17.3. İstekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı 
takdirde, idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi 
kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. 
 
Madde : 18- KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ : 
18.1. İstekli, işe ait Taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden 
ve var ise işe ait eksik ve kusurların giderilerek, kabul tutanağının düzenlenerek onaylanmasına müteakip 
sözleşme süresi bitiminde Teminatı İstekli’ye iade edilir.  
18.2. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz. 
 
MADDE : 19 – SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU  
19.1. İhale üzerinde kalan İstekli, belirlenen süreler içinde şartname hükümlerindeki iş ve işlemleri 
tamamlayarak ve gerekli teminatları vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalanmasını 
müteakip geçici teminat iade edilecektir. 
 
MADDE : 20 – SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU 
20.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde ihale üzerinde 
kalan, bu Şartnamenin 16 inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 
(beş) gün içinde, 10 (on) gün süreli bir noter ihtarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, 
taahhüdünden vazgeçebilir. 
20.2. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve İstekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş 

giderleri istemeye hak kazanır. 
 
MADDE : 21 – İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI  
21.1. Kiralama konusu işe ilişkin sözleşme, İdare yetkilileri ile ihale üzerinde kalan İstekli 
tarafından imzalanır. 
21.2. Sözleşme notere tasdik ettirilmeyecektir. 
21.3. Sözleşmenin yapılmasına ait ödenecek vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri ihale 

üzerinde kalana aittir. 
21.4. Üzerinde ihale kaldığı halde gerekli şartları yerine getirmeyenlerin geçici teminatları irat kaydedilir. 

İdare bu tür teklif sahipleri hakkında talep ve dava etmeye yetkilidir. 
21.5. Üzerinde ihale kaldığı halde gerekli şartları yerine getirmeyen İsteklinin yerine ikinci en uygun teklif 

sahibi İstekli sözleşme imzalamaya davet edilebilir. 
21.6. Sözleşmenin imzalanmasında sözleşmeye ilişkin, sözleşme karar pulu ve damga vergisi tutarı 5 

(Beş) yıllık kira bedeli (KDV Hariç) üzerinden hesaplanarak İstekli tarafından ilgili vergi dairesine 
ödenecektir. 

 
MADDE : 22 - İŞ KAZALARI, İŞÇİ ÖDEMELERİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLEN ZARARLAR 
VE  SORUMLULUK : 
22.1. İstekli; bu şartnamede belirtilen işleri yaparken, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerini 
yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca Çalışma Bakanlığı, SGK ve ilgili kuruluşların mevcut mevzuatına 
uyarak gerekli teşkilatlanmayı yapacaktır. Bu işlerin yapılması esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu 
kazaların sebep olacağı zararlardan, belediye ve diğer resmi kuruluşlarca istenebilecek veya kesilebilecek 
ceza ve masraf, vergi resim ve harçlardan, işçilerin işçilik alacaklarının ve sigorta primlerinin 
ödenmesinden, üçüncü kişilere verilen tüm zararlardan doğrudan doğruya İstekli sorumlu olacaktır. 
 
 



 
 
MADDE : 23 - DEVİR, TEMLİK 
23.1. İstekli, İdarenin yazılı izni olmadan bu şartnamede belirtilen iş ile ilgili yükümlülüklerini kısmen 
veya tamamen bir başkasına devir edemez. 
23.2. İstekli bu şartnamede belirtilen iş ve işlemler haricinde zeytin ağaçları üzerinde başkaca bir hak 
iddia edemeyeceği gibi başka bir faaliyette de bulunamaz.   
 
MADDE : 24 -MÜCBİR SEBEP : 
24.1.  İstekli bu şartnamede belirtilen işler kapsamındaki yükümlülüklerini; grev, lokavt, ambargolar, 
yangın, deprem, sel, gibi doğal afetler, savaş, terör, anarşi v.b. gibi ‘Mücbir Sebep’ dolayısıyla yerine 
getiremeyecek ya da yerine getirmede gecikecek ise, derhal mücbir sebebin ortaya çıktığını bildirecek ve 
durumun ortaya çıkmasından itibaren makul süre içinde mücbir sebebin kendi ifası üzerinde yarattığı 
olumsuz etki hakkında idareye yazılı  olarak  bilgi verecektir. Söz konusu mücbir sebep süresinin 20 günü 
aşması durumunda İDARE ihale konusu işi başkasına verme hakkı vardır. İşin bu şekilde başkasına 
verilmesi halinde tarafların o tarihe kadar yapmış oldukları tüm masraflar aynen İstekli tarafından 
karşılanacaktır. 
 
MADDE : 25 – İDARE YETKİSİ 
25.1. İdare söz konusu zeytin ağaçlarının üzerinde bulunduğu arazinin tamamı veya bazı parselleri 
üzerinde istekliye durumu bildirerek istediği zaman proje yapmaya veya sözleşmeyi fesih etmeye 
yetkilidir. 
25.2. İdare; bu şartnamenin 25.1. maddesindeki yetkiyi kullanması halinde kiracıya o yılın mahsulünü 
toplayacağı zamana kadar süre vermek zorundadır.    
 
Madde 26 – DİĞER HUSUSLAR 
26. İş bu Şartname 26 (Yirmialtı) Maddeden ibaret olup, zeytin ağaçlarının dengeli ve kaliteli, ekonomik 
verim almak için budama yapılması, çalılıkların temizlenmesi, budama işi yapıldıktan sonra ilaçlama 
yapılması,  budama işi artıklarının iki gün içerisinde sahadan belediye çöplüğüne taşınması ve mahsulün 
toplanması işi ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Ankara Mahkemeleri ve 
icra daireleri yetkilidir.  
 

 
İDARE       YÜKLENİCİ 
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