
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2022 YILI SAĞIM DÂHİL KEÇİ SÜTÜ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİDİR 

 

Bu Şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM", Ceylanpınar Tarım İşletmesi 

Müdürlüğü “İŞLETME”, İhaleye katılıp teklif veren gerçek veya tüzel kişiler “İSTEKLİ”, ihale 

sonucu üzerine satış yapılan ve sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişilerde “MÜŞTERİ” olarak 

adlandırılmıştır. 
 

1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ : 

a) İşletme Müdürlüğümüzce 2022 yılı sağım sezonu boyunca üretilecek tahmini 410 ton keçi 

sütü sağım, depolama ve nakliye müşteriye ait olmak üzere ihale ile satılacaktır.  

b) İhale, pazarlık usulü ile yapılacaktır. 

 

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN : 

İhale 14/04/2022 günü saat 11:00 ‘da İşletme İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale 

Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  

 

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI : 

İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Tebligat için adres beyanı belgesi,  

b) Geçici teminat vermesi, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi; 

 1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

    2) Tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgeleri ile teklif mektubunu imzalayanın noter 

tasdikli imza beyannamesinin verilmesi. 

Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine istekli adı ve ihale konusu 

yazılarak işletme genel evrak servisine en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. Belirtilen 

ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine ihale zarfını teslim etmeyen şahıs/firmalar ihaleye 

katılamazlar. 

 

4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR :  

1) Satış ihalelerinde aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri 

veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 

    a) TİGEM Yönetim Kurulunca pazarlama ihalelerine katılmaktan yasaklananlar ile 4734 Sayılı 

Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme 

kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ve 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde 

ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

    c) TİGEM’in ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 

    ç) TİGEM’in  ihale  konusu  işle  ilgili  her  türlü  ihale  işlemlerini  hazırlamak,  yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

    d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları. 

    e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan 

fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile 

şirketleri.  

    f) Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu 

şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 

İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler. 

    g) TİGEM’in satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenler. 
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2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle 

bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale 

yapıldığı taktirde idare aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir. İstekli 

lehine fark doğarsa ödenmez. 

 

5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR : 

a) Tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir. 

 

Kısım No CİNSİ 

Tahmini İhale 

Miktarı 

(Kg) 

Geçici Teminat  

(TL %3) 

1 
Keçi Sütü 

(Sağım, Nakliye, Depolama Dâhil) 
410.000 54.243,00 

         

b) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler, aşağıda gösterilmiştir. 

1-Tedavüldeki Türk parası, 

2-Döviz, (İhale günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre Türk Lirası Teminat 

tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde, Türk Lirasına çevrilmek kaydıyla) 

3-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve özel kanunlarında teminat 

olarak kabul edileceği açıklanan belgeler. 

c) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne 

ait bulunan Kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır. 

ç) Geçici teminatın nakit yatırılması halinde, ihalenin başlayacağı saate kadar veya İşletmenin 

T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar Şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 no’lu hesaba 

veya Halkbank Ceylanpınar Şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 no’lu hesabına 

yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri Merkez Alım-Satım 

ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir. Teminat mektubu alınması halinde, Geçici teminat 

mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır. (Geçici teminat 

mektubunun süresi en az 60 gün olacaktır).Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici 

teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.  

d) Geçici teminat mektupları Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü adına alınacaktır.  

 

6- SÜT SATIŞ FİYATI : 

Keçi Sütünün sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteriye ait olmak üzere; 

a) Keçi sütü satış fiyatı: ihalede gerçekleşen ve üzerinden sözleşme imzalanan fiyat bir yıl 

süreyle geçerli olacaktır.  

b) Fiyat, Türk Lirasına göre belirlenecektir. 

 

7- TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI : 

a) Teklifler, İhale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün opsiyonlu olacak ve isteklinin, bu 

süre zarfında teklifleriyle TİGEM’e bağımlılığı devam edecektir. Teklif verildikten sonra, tekliften 

vazgeçilemez ve değişiklik talebi kabul edilemez. 

b) İhale yapıldıktan sonra, artırım teklifi kabul edilmez. 

 

8- AÇIK ARTIRMA USULÜNDE İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ : 

a) İlanda belirtilen ihale saatinde komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat 

verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini isteklilere bildirir. 

b) Bundan sonra, istekliler sıra ile tekliflerde bulunurlar. İhaleden çekilen isteklilerin bu 

durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır. İsteklinin imza atmaktan çekinmesi halinde durum 

ayrıca bu belgede belirtilir.  
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c) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Ancak, partiler halinde yapılan ihalelerde, 

istekliler diğer partilere fiyat teklifinde bulunabilirler.  

ç) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırım veya indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa 

isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce 

ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. 

 

9- BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI : 

 a) İdare tarafından yapılacak bildirim ve tebligatın imza karşılığı elden, faks veya elektronik 

posta ile yapılması esastır.  

 b) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler tebligat yerine geçer ve bildirimlerde, 

bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. 

 c) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 

kullanılarak yapılır.  

 ç) Birinci fıkrada belirtilen usullerle tebligatın yapılamadığı durumlarda iadeli taahhütlü posta 

yoluyla da bildirim yapılabilir. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği 

tarih tebliğ tarihi sayılır. 

d) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre 

pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

 

 10- SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT : 

a) Müşteri 9. Madde hükümlerine göre tebligatın alındığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde 

ihale tutarının % 6 üzerinden kat’i teminatını, 60 günlük süt bedeli teminatını ve ihaleye ait 

sözleşme damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler ve diğer giderleri İşletmemize ait 

Şartnamenin 5/ç maddesinde belirtilen banka hesap numarasına yatırarak sözleşme imzalamak 

zorundadır. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verilmesi durumunda; mektubun süresi 31 Mart 

2023 tarihinden önce olmamak üzere müşteri tarafından belirlenecektir.  

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek 

kalmaksızın müşterinin taahhüdü feshedilerek geçici teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir. 

b) Müşteri ayrıca süt sağımına başlamadan 10 (On) gün öncesine kadar Altmış (60) günlük keçi 

sütü bedelini (vergiler dâhil) karşılayacak kadar mal bedeli karşılığı teminatı teslim etmeye mecburdur. 

Mal bedeli için verilecek teminatın, banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde süresi kesin 

teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. Altmış (60) günlük süt bedeli için alınan teminat 

mektubu süt teslimatının tamamlanmasını ve süt bedellerinin tamamının ödenmesini müteakip 

müşteriye iade edilecektir. 

c) Müşteri tarafından sağım tesisinde kullanılan malzemelere verilecek olan zararları, müşteri 

karşılamak zorundadır. 

 

11- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : 

İhaleye ait karar pulu TİGEM’e aittir. Sözleşmeye ait damga vergisi, resim, harç ve her türlü 

yasal ödemeler ve diğer sözleşme giderleri Müşteriye aittir. İhalede sürecinde, yürürlükte bulunan 

mevzuattaki KDV oranı uygulanacaktır.  

 

 12- TAAHHÜDÜN MİKTARI-SÜRESİ VE TERMİN : 

 a) Müşteri, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, bir yıl içerisinde, tahmini 270 gün (+/- %25) 

Mart - Kasım tarihleri arasında taahhüdünü tamamen sözleşme ve şartnameye uygun olarak yerine 

getirecektir. Süre tahmini olup, sağım sezonu boyunca Müşteri taahhüdünü sözleşme hükümleri 

çerçevesinde yerine getirmek zorundadır.  

  b) İşletmenin taahhüt miktarı % 25 (+,-) oranında değişebilir. Müşteri miktar değişikliğini kabul 

etmek zorundadır. Taahhüt edilen yıllık süt üretim miktarı, yıl içinde aylar itibariyle değişiklik 

gösterebilir. Üretilecek süt miktarının tamamını müşteri almak zorundadır.  
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   13- TESLİM-TESELLÜM YERİ, SÜRESİ, ŞARTLARI : 

   Keçi sütünün sağım yapılacağı yerler;  Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde bulunan 

ATATÜRK Ormanı Karşısındaki Keçi Ağılları veya mücbir sebepler olması durumunda başka yerdeki 

ağıllar veya İşletmenin belirleyeceği meralardır. 

 a) Tartımda İşletme kantarı esas alınacak olup; fatura, kantar fişine göre tanzim edilecektir. 

İşletme isterse sağım yerinden kantara kadar nakliye esnasında bir elamanını görevlendirebilecektir. 

b) Sütler müşteriye, İşletmelerin yetkili elamanları tarafından teslim edilecektir.  

c) Nakliye ve depolama müşteri tarafından yapılacağından nakliye sırasında oluşacak 

zararlardan müşteri sorumludur. Sütün müşteri tarafından teslim alınmasından sonra meydana gelecek 

tartı noksanlığı, bozulma ve diğer zarar ziyanlardan İşletme sorumlu olamayacaktır. Herhangi bir 

sebeple süt kantara tartıma gelmemişse faturaya esas miktar olarak son iki günün süt ortalaması esas 

alınacak ve müşteriden tahsil edilecektir. 

d) Müşteri, ihale süresi içine giren tüm resmi tatillerde (Cumartesi, Pazar, Milli ve Dini, 

Bayramlarda) sütü sağarak almak zorundadır. Sütün sağılmaması halinde, İşletme sütü işçi temin 

edebildiği takdirde pazarlıkla müşterinin nam ve hesabına sağım yaptıracak, işçi ve nakliye 

masraflarını ayrıca müşteriden tahsil edecektir. Sütün sağılmaması halinde son iki günlük sütün 

ortalaması alınarak parası müşteriden tahsil edilir. 

e) İşletme kendi ihtiyaçları kadar (iaşe, personel ihtiyacı, kuzulara emdirilen süt vb.) sütü 

alabilecektir. İşletmenin ihtiyacı olan sütlerin sağımı ve İşletmeye teslimini müşteri yapacaktır. 

İşletmenin ihtiyacı olan ve İşletme tarafından alınan sütün sağım bedeli, süt satış birim fiyatının %35’i 

(Yüzde otuzbeş) oranında hesaplanarak müşteriye fatura karşılığı ödenecektir. 

f) İşletmenin hayvanlarında çıkabilecek bir hastalık nedeni ile keçi sağımı yaptırılamaz ise, 

müşteri herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Herhangi bir hastalıkta sütün kaynatılarak 

değerlendirilmesinde İşletmece sağlık ve teknik yönden bir sakınca yoksa müşteri bu sütleri de aynı 

fiyatla almak zorundadır. 

g) İşletmelerimizde 17. maddede belirtilen mücbir sebepler nedeniyle keçicilik faaliyetleri 

durdurulduğu takdirde süt verilmeyecektir. Bundan dolayı müşteri bir hak iddia edemez. 

h) Sağım döneminde besleme ve laktasyon dönemine göre kuru madde, yağ ve protein oranları 

değişiklik gösterebilir. Müşteri memeden sağılan sütün kuru madde, yağ ve protein oranlarını olduğu 

gibi kabul edecektir. 

ı) Süt sağım işine başlanacağı Müşteriye bir hafta (7 gün) önceden yazılı olarak bildirilecektir.  

            i) Keçilerin mevkilerinde bulunan sağım makinesinde uzun süreli elektrik kesintisi veya sağım 

makinesinde uzun süreli arıza olması durumunda, keçiler elle sağdırılacaktır. Elle sağılan sütü Müşteri 

almak zorundadır ve bu duruma itiraz edemez. 

j) Sütün günde kaç kez sağılacağına, nasıl ve ne şekilde sağım yapılacağına, işletme teknik 

elemanları karar verir. Müşteri bu karara uymak zorundadır. 

k) Müşteri; keçi sütünün pik olduğu dönemlerde sütü her gün düzenli şekilde alarak 

beklemeden dolayı oluşabilecek bozulmalara meydan vermeyecektir. Bu nedenlerden dolayı bozulan 

sütlerden İşletme sorumlu olmayacaktır. 

l) Müşteri süt soğutma tanklarının yetmediği zamanlarda ilave süt soğutma tankı getirmek 

isterse işletmenin göstereceği yere koyabilir ve soğutma amaçlı kullanabilir. 

m) Müşteri isterse bedeli mukabilinde işletmemizden yemek alabilir. Yemeğin teslim yeri 

İşletmemiz mutfaklarıdır.  

n) Müşteri ürettiği mamulleri kendi adına üretir, ambalajlarında ise TİGEM logosunu 

kullanamaz. 

o) Zamanında sağıma başlanılmaması durumunda gecikilen her gün için sağılmayan grup başına 

2.500,00 TL/gün ceza uygulanır. Sağım Yapılmamasından dolayı ölüm, kesim olması halinde oluşan 

zarar ziyan İşletmenin o tarihteki damızlık barem fiyatı üzerinden müşteriden tahsil edilir. 

ö) Eksik işçi ile çalışılması durumunda; müşteriden her bir işçi için günlük 500,00 TL ceza 

kesilir.  
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p) Sağım sonrası meme daldırma işlemi yapılmadığının tespiti halinde hayvan başı 250,00 TL 

cezai işlem uygulanır.  

r) Sağım sonrası memede sütün tam boşaltılmaması nedeniyle memelerde süt kaldığı tespit 

edilirse hayvan başı 500,00 TL cezai işlem uygulanır.  

 

14- ÖDEME ŞARTLARI : 

a) Faturalar, 7’şer günlük periyotlarda tanzim edilecektir. İşletmelerimiz 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 10. 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. 

 

15- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI : 
a) Sözleşme yapıldıktan sonra Müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya 

taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, İşletme sütü, herhangi bir 

ihtara gerek olmaksızın pazarlıkla bir başkasına satabilir. Bu satıştan dolayı İşletme aleyhine fark 

doğarsa Müşteriden hükmen tahsili yoluna gidilir. Müşteri lehine fark doğarsa ödenmez. Sözleşme 

feshedildiği taktirde kesin teminat cezai şart olarak irat kaydedilir. Müşterinin borcuna mahsup 

edilmez. 

b) Müşteri sütü zamanında teslim almadığı taktirde, süt tanklarının temizlenip müteakip sağıma 

hazırlanması mecburiyetine dayalı olarak ve teslim alınmayan sütün Müşteri namına satışı 

gerçekleşmediği durumlarda süt imha edilir. İmha edilen süt Müşterice teslim alınmış kabul edilerek 

sütün bedelinin tahsili yoluna gidilir. Bu durumda süt bedeli öncelikle müşterinin varsa alacaklarından 

veya süt bedeli teminatından karşılanır. Müşteri buna itiraz edemez.  

c) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya 

taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde işletme sütü müşteri nam ve 

hesabına pazarlıkla bir başkasına satabilir. Bu satıştan dolayı işletme aleyhine fark doğarsa müşteriden 

hükmen tahsili yoluna gidilir. Müşteri lehine fark doğarsa ödenmez. 

 

16- SÖZLEŞME VE ALACAĞIN DEVRİ : 

Onay Makamının izni olmadan Müşteri, sözleşmeyi ve alacağını (malını) bir başkasına devir ve 

temlik edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği taktirde devir ve alacaklarda ilk ihaledeki 

şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur Müşteri hakkında 13. madde hükümleri 

uygulanır. 

17- MÜCBİR SEBEPLER : 

Müşteri ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan 

veya geciktiren olaylar (Yangın, tabii afetler, salgın hastalıklar, grev, Hükümet kararları, İşletmenin 

uzun süre kiralanması, İştiraklerin kurulması vs.) ilgili Resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla ve 

takdiri İşletmeye ait olmak üzere mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin varlığı, taahhüdün ifasını 
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imkânsız kılması halinde İşletme veya Müşterinin talebi üzerine sözleşme feshedilir. Mücbir sebep 

taahhüdün ifasını bir süre geciktiriyorsa İşletme sözleşmeyi fesheder veya makul bir ek süre verebilir. 

Mücbir sebep, taahhüdün mücbir sebebin vukuundan önceki kısmının yerine getirilmesi ile ilgili 

hükümlerini değiştirmez. 

 

18- TEMİNATIN İADESİ : 

Müşterinin, taahhüdünü sözleşme ile idari ve teknik şartname esasları dâhilinde yerine 

getirmesini müteakip alınan teminatlar, Müşteriye iade edilir. 

 

19- GENEL HÜKÜMLER : 

a) Bu şartnameden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri 

yetkilidir. 

b)  Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır. 

c) İhaleye ait şartname TİGEM (Karanfil Sokak No:62, Bakanlıklar/ANKARA), 

https://www.tigem.gov.tr adresinden ve İşletmemizde görülebilir. 

ç) Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi 

olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

d) Sözleşme süresi dolmadan; Hükümetin, Tarım ve Orman Bakanlığının Kanun, Tüzük ve 

Talimatları ile veya TİGEM Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine İdarenin faaliyetlerinin 

tamamen veya bir süre durdurulması, kiralanması, iştirak kurulması, kapatılması veya özelleştirilmesi 

halinde, o işletmeye ait sözleşme feshedilerek hükümsüz sayılacaktır. Müşteri bu durumda idareden 

herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

e) İş bu şartname 19 madde ve şıklarından ibaret olup, ihaleye iştirak edenler şartnameyi tüm 

maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

 

                                  

                                                                 CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eki: Keçi Sütü Sağım Dâhil Satışı Teknik Şartnamesi (4 Sayfa) 

 

                          Ender BEYAZ 

                       Ticaret Şefi  

Bülent ÖZTÜRK 

İşletme Müdür V. 

https://www.tigem.gov.tr/

