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EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ ANAÇ SATIŞ İLANI 

 
  
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama 
Çiftliğinde üretilen mavi sertifikalı elma anacı satışına ilişkin gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 

1- Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği tarafından üretilen tüm anaçlar, 
almak isteyen firma veya şahsa bütün halinde satılacaktır.  

2- Anaçların taban fiyatı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği yönetim kurulu tarafından 
belirlenmiş ve tablo 3’de verilmiştir. 

3- Anaçları almak isteyen firmalar veya şahıslar Tablo 4’de belirtilen önemli tarihlere 
dikkat etmek şartıyla, taban fiyatının üstüne çıkarak Isparta Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekanlığına tekliflerini kaşe ve ıslak imzalı bir şekilde 
kapalı zarf içerisinde ileteceklerdir. 

4- Belirtilen tarih aralığında Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği yönetim kurulu 
tarafından teklifler açılacaktır.  

5- Değerlendirme teklif formunda yer alan genel toplam üzerinden yapılacaktır.  
6- Teklifi kabul edilen firma veya şahısla iletişime geçilerek satış sözleşmesi yapılacaktır. 
7- Sözleşme yapıldıktan sonra teklif formunda yer alan genel toplam miktarının %40’ı bir 

hafta içerisinde ISUBÜ döner sermaye hesabına kapora olarak yatırılmalıdır. Geriye 
kalan kısmı ise sökümden sonra netleşecek sayılar üzerinden hesaplanacak ve anaçlar 
teslim alınmadan önce ISUBÜ döner sermaye hesabına yatırılacaktır. 

8- Sözleşme yapılacak şahıs/firma sökümden sonra netleşecek sayılar üzerinden 
hesaplanacak toplam fiyatı ödemeyi kabul etmiş sayılır. 

9- Satışı yapılacak toplam anaç sayısının tam olarak belirli olmaması nedeniyle, Tablo 
2’de belirtilen adetler tahmini olup ± %15 oranında değişiklik gösterebilir.  

10- Söküm, sınıflandırma ve yükleme işlemleri tarafımızca yapılacak olup, nakliye işlemi 
firma veya şahıs tarafından karşılanacaktır. 

11- Anaç tesliminde en son tarih 15 Nisan 2022’dir. İklim durumuna göre sökülüp 
sınıflandırılan anaçlar talebe göre parça parça teslim edilebilir. 

12- Teslim ve toplam bedelin ödenmesinden sonra fatura ve sertifika işlemleri yapılacaktır. 
 

Tablo 1. 2020-2021 yılı elma anacı sertifika adetleri 

ANAÇLAR Sertifika Adedi 

M9 400.000 
MM111 50.000 

 

Tablo 2. 2020-2021 yılı satışı yapılacak mavi sertifikalı elma anaçlarının tahmini miktarı 
(adet) 

ANAÇLAR 1. Boy (7 mm ve üzeri) 2. Boy (5-7 mm) 3. Boy (3-5 mm) 

M9 160.000 140.000 70.000 
MM111 25.000 15.000 10.000 



 

Tablo 3. 2020-2021 yılı satışı yapılacak mavi sertifikalı elma anacı birim fiyatları (kuruş/adet) 

ANAÇLAR 1. Boy (7 mm ve üzeri) 2. Boy (5-7 mm) 3. Boy (3-5 mm) 

M9 330 250 165 
MM111 190 140 90 

 

Tablo 4. 2020-2021 yılı anaç satışı için önemli tarihler 

KONULAR Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 
Anaç Satış İlanı  29.11.2021 - 
Teklif Toplama 29.11.2021 03.12.2021 
Teklif İnceleme 06.12.2021 08.12.2021 
Sözleşme İmzalama 09.12.2021 15.12.2021 
Söküm, Sınıflandırma 15.12.2021 28.02.2022 
Teslim 01.03.2022 15.04.2022 

 


