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İ L A N 

 

 1– İşletmemizin 2020 yılı istihsali 182.000 kg koyun yapağısı ve 5.000 kg kırpıntı koyun 

yapağısı olmak üzere toplamda 187.000 Kg yapağının borsa şartlarında 14 (ondört) parti halinde 

açık artırma suretiyle satılacaktır. 

 İhaleye ait muhammen fiyatlar; Gömlek Yapağı için: 1,00 TL/Kg, Kırpıntı Yapağı için 

0,50 TL/Kg dır. 

 2– İhale, 11.05.2020 günü saat 10.00’da Şanlıurfa Ticaret Borsasında (Merkez Şubesi Satış 

Salonu) yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 

18.05.2020 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 

 3– İhaleye ait geçici teminat oranı % 5 olup ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin 

T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki İBAN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 

31 nolu hesabına ve Halkbank Şanlıurfa şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 

nolu hesabına da yatırılabilir. 

 4–İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi, diledikleri sayıda 

partiye de geçici teminatlarını yatırmak şartıyla iştirak edebilirler. İhale salonuna ihale için geçici 

teminat yatıranların haricinde kimse alınmayacaktır. 

 5– İhale konusu yapağıya ait numuneler Şanlıurfa Ticaret Borsası Eksperlerince alınacak 

olup, Ticaret Borsasında görülebilir. İhaleye iştirak edecek müşteriler ihaleden önce satın alacağı 

malı İşletmemiz ambarlarında da görebilirler. İhaleye iştirak eden müşteriler yapağıyı ambarda 

görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra mal hakkında yapılacak itirazlar kabul 

edilmeyecektir.  

 6– İştirakçiler ihaleye gelirlerken, Kanuni ikametgâhlarını, geçici teminatlarını, Ticaret 

Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğunu ve hâlihazırda faaliyette 

olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerini, müşterinin tüzel kişi olması 

halinde gerekli yetki belgeleri ve imza sirkülerini ibraz edeceklerdir. 

 7– İhalede üzerinde mal kalan müşteri malını şartnamede belirtilen süre içerisinde teslim 

alacak olup, mal bedelini yatırmış olsa dahi süresi içerisinde teslim alınmayan maldan İşletmemiz 

sorumlu değildir. Yüklemelerde kamyonların ruhsat tonajı dikkate alınarak mal teslim edilecek 

olup, bu duruma müşteriler itiraz edemezler. 

 8– Bu ihaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil sokak no: 62 

Bakanlıklar-ANKARA) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Mersin Ticaret Borsası Başkanlıkları 

ile www.tigem.gov.tr elektronik adresimizin ihaleler bölümünde görülebilir.  

İşletmemizin telefon no: (0414) 471 4974 (5 hat) ve faks no: (0414) 471 4378 ve 471 5228’dir 

 9– İhalede teklif edilen en yüksek fiyatlar Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale 

kesinleşir. 

 10–  İLAN OLUNUR. 
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