
İLAN 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 2021 YILI SAĞIM DÂHİL KEÇİ SÜTÜ SATIŞI YAPILACAKTIR. 

 

1- Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün bir yıllık tahmini 350 ton keçi sütünün, pipe line 

sağım tesisinde veya seyyar sağım makinesinde veya bunların temin edilememesi durumunda elle 

sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından yapılması kaydıyla bir (1) yıl süreyle satışıdır. 

2- İhale, 19.02.2021 Cuma günü saat 15.00’de Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün 

idari binası toplantı salonunda İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye 

iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 26.02.2021 tarihinde aynı yer 

ve aynı şartlarda tekrar edilecektir. 

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

3-Tahmin edilen bedel ve geçici teminata ilişkin esaslar;  
a) Tahmin edilen keçi sütü üretim miktarları, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları 

aşağıya çıkarılmıştır. 

PARTİ 

NO 
CİNSİ 

TAHMİNİ 

BİR YILLIK 

MİK. (Kg.) 

MUHAMMEN 

FİYATI 

(TL/Kg) 

MUHAMMEN 

TUTARI (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(% 3) 

1 
Keçi Sütü (Sağım, Nakliye, 

Depolama Dahil) 
350.000 3,043 1.065.050,00 31.951,50 

4- Keçi Sütünün sağımı ve nakliyesi müşteriye ait olmak üzere; Fiyat Türk Lirası’na göre 

belirlenecektir. İhale esnasında 0,01 TL/Kg. (Türk Lirası) aşağı artırım yapılmaz. 

5- Ödeme Şartları; 

 a) Faturalar, 7’şer günlük periyotlarda tanzim edilecektir. İşletmemiz Süt destekleme 

kapsamına alındığı takdirde Destekleme faturaları en geç 3 (üç) gün İçinde tasdik edilerek, İşletmeye 

teslim edilecektir. Geç teslim edilmekten dolayı destekleme bedelinin alınamaması halinde bu tutar 

Müşteriden tahsil edilecektir. 

b) Her ay içerisinde kesilen faturalar için son ödeme tarihi, takip eden ayın 20. gününe 

kadardır. Bu süre faizsiz ödeme süresidir. Müşteri kesin ihale teminatından başka 70 günlük süt 

bedelini karşılayacak kadar limit dâhili süresiz Banka teminat mektubu verecektir. Süt bedelinin bu 

süre içinde ödenmemesi halinde gecikilen sürelere son ödeme tarihinden başlamak üzere 6183 Sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda gecikme faizi 

tahakkuk ettirilecektir. Faizsiz süre içerisinde yatırılan süt bedelleri, tarih sırasına göre ilk fatura 

bedellerinden tenzili yapılarak, bakiye borca faiz tahakkuk ettirilecektir. 

c) Faiz tahakkuku yapılsa dahi, süt bedelinin 7 (Yedi) gün içerisinde ödenmemesi halinde 

İşletme isterse, mal bedeli karşılığı teminat mektubu alarak süre uzatımı vermekte veya kat’i teminatı 

cezai şart olarak irad kaydederek sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.  

Faiz tahakkuku yapılsa dahi Müşteri, güvence olarak Banka teminat mektubu verirse süre uzatımı 

İşletme tarafından 30 (Otuz) güne kadar çıkarılabilir. 

d) Devletçe süt teşvik primi verildiği sürece teşvik primine tabi olmayanlardan bu miktar ayrıca 

tahsil edilir. 

6- İhale Şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 

Bakanlıklar/ANKARA) ve Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir, ayrıca 

www.tigem.gov.tr elektronik adresinden ihaleler bölümünden de görülebilir.  

7-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve yapılan ihale 

bir satış ihalesi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi değildir. Bu ihale TİGEM Alım-

Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

 İLAN OLUNUR. 

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

A D R E S                                                      : 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpınar/ŞANLIURFA 

Tlf.: (0414) 471 4974 (6 Hat) 

Fax: (0414) 471 4378-471 5228  

 
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.tigem.gov.tr adresinden 9ff3ca37-0ef4-4df3-a4ae-2a0b76cb8da2 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

http://www.tigem.gov.tr/

