
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2019 YILI MECBURİ KESİM HAYVAN ETİ SAKATAT VE DERİ İLE DİĞER 

ÜRÜNLERİN SATIŞI İLE İLGİLİ İDARİ ŞARTNAMEDİR 

 

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) İşletmemizin Hayvancılık Şubesi Faaliyetleri sırasında yetiştiriciliği yapılan sığır, koyun ve 

keçilerle ilgili yönetmelik ve talimatlar çerçevesinde Mecburi Kesime tabi tutulan hayvanlardan elde 

edilen Karkas Et, Sakatat ve Deri Satışı ile diğer hayvansal ürünlerin satışıdır.  

b) İhale, kapalı zarf teklif mektubu usulü ile yapılacaktır. 

 

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN : 

İhale 03.09.2019 tarihinde saat 14.00 ’de Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Ceylanpınar/ŞANLIURFA İşletme ihale salonunda, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 

yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale,         

10.09.2019 günü aynı şartlarda tekrar edilecektir. 

 

3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI : 

İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Tebligat için adres beyanı belgesi, teklif mektubunda açık adresi ve diğer iletişim bilgileri 

belirtilmesi halinde bu belge aranmaz, 

b) Geçici teminat vermesi, 

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve halen 

faaliyette bulunduklarına dair, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bir belge vermeleri. 

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi. 

e) Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak 

isteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığına veya 

borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi. 

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Genel Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

4-İHALEYE KATILAMAYACAKLAR :  

  (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 

idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 

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. 
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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) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. 

Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu 

yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

g) 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. 

ğ) TİGEM’in satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenler. 

 (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. 

 

5-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :. 

a)- Tahmin edilen karkas et ve diğer hayvansal ürünlerin miktarları, muhammen bedel ve geçici 

teminat tutarı, aşağıdaki gibidir. 

 

1.Parti 
Satışa Sunulan 

Malzemenin Cinsi 
Birimi Miktarı 

Muhammen 

Fiyatı  

(TL) 

Tutarı 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

%5 (TL) 

1 SIĞIR ETİ (KEMİKLİ) KG 40.000 18,25 730.000,00 36.500,00 

2 KOYUN ETİ (KEMİKLİ) KG 45.000 18,50 832.500,00 41.625,00 

3 KEÇİ ETİ (KEMİKLİ) KG 1.800 18,50 33.300,00 1.665,00 

TOPLAM 1.595.800,00 79.790,00 

          

2.Parti 
Satışa Sunulan 

Malzemenin Cinsi 
Birimi Miktarı 

Muhammen 

Fiyatı  

TL) 

Tutarı  

(TL) 

Geçici 

Teminat 

%5 (TL) 

1 SIĞIR CİĞERİ TAKIMI KG 2.500 6,00 15.000,00 750,00 

2 SIĞIR KELLESİ ADET 250 40,00 10.000,00 500,00 

3 SIĞIR İŞKEMBESİ ADET 200 15,00 3.000,00 150,00 

4 KUYRUK YAĞI KG 5.000 17,00 85.000,00 4.250,00 

5 KOYUN CİĞERİ TAKIMI ADET 750 22,00 16.500,00 825,00 

6 KOYUN KELLESİ ADET 2.500 12,00 30.000,00 1.500,00 

7 KOYUN BAĞIRSAĞI ADET 300 10,00 3.000,00 150,00 

8 KOYUN İŞKEMBESİ ADET 100 7,00 700,00 35,00 

9 KEÇİ CİĞERİ TAKIMI ADET 20 22,00 440,00 22,00 

10 KEÇİ KELLESİ ADET 200 10,00 2.000,00 100,00 

11 KEÇİ İŞKEMBESİ ADET 100 7,00 700,00 35,00 

12 KEÇİ BAĞIRSAĞI ADET 100 10,00 1.000,00 50,00 

13 BUZAĞI KELLESİ ADET 20 10,00 200,00 10,00 

14 KUZU KELLESİ ADET 500 10,00 5.000,00 250,00 

15 OĞLAK KELLESİ ADET 20 10,00 200,00 5,00 

16 SIĞIR DERİSİ KG 6.000 5,00 30.000,00 1.500,00 

17 KOYUN DERİSİ ADET 2,500 6,00 15.00,00 750,00 

18 KEÇİ DERİSİ ADET 160 6,00 960,00 48,00 

19 BUZAĞI DERİSİ ADET 100 5,00 500,00 25,00 

20 KUZU DERİSİ ADET 500 5,00 2.500,00 125,00 

21 OĞLAK DERİSİ ADET 20 5,00 100,00 10,00 

TOPLAM 221.800,00 11.090,00 
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Kesin teminat oranı ise ihale bedelinin % 10 ’u tutarındadır. 

b)-Teminat olarak kabul edilecek kıymetler, aşağıda gösterilmiştir. 

1-Tedavüldeki Türk parası, 

2-Döviz, (İhale günündeki T.C.Merkez Bankası alış kuruna göre TL. teminat tutarını karşılamak 

ve kesin teminat olması halinde Türk lirasına çevrilmek kaydıyla.) 

3-Banka teminat mektupları (Kesin teminat limit dâhili ve süresiz olacaktır.) 

4-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi 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 aranmayabilir. 

d) İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası 

Ceylanpınar Şubesi nezdindeki İBAN: TR 29 0001 0005 8805 9943 7852 31  nolu hesabına ve Halk 

Bankası Ceylanpınar Şubesi şubesi İBAN: TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına da 

yatırılabilir. Alınan belge veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri Alım-Satım ve İhale 

Komisyonuna İbraz edeceklerdir. Geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 

gün fazla süreli olacaktır.(Geçici teminat mektubunun süresi ihale tarihiden itibaren en az 60 gün 

olacaktır).Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı 

süre ile uzatılır.  

e)-Geçici teminat mektupları Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü adına alınacaktır.  

 

6-TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ  

6.1. Teklif mektubu, geçici teminatla ilgili belge veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer 

belgelerle birlikte bir zarfa konularak kapatılır. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı 

ile açık adresi ve “2019 Yılı Mecburi Kesim Hayvan Eti  Sakatat Ve Deri İle Diğer Ürünlerin 

Satışı İle İlgili  Tekliftir” ibaresi ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri 

istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.  

6.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında 

idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve 

açılmadan istekliye iade edilir.  

6.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale 

dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 

işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye 

alınmaz. 

6.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir 

sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 

6.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme 

tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine 

ve saatine kadar uzatılmış sayılır.  

6.6. Taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. 

İşin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmalar, kullanılacak malzemeler ve işyerine 

ulaşım için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş, teklifini etkileyebilecek 

riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.  

 

7-TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ  

7.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. 

7.2. Teklif Mektubunda;  

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,  
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ç) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış olması, zorunludur. 

d) Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata 

olduğu kabul edilir ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılır. Kısmi teklif verilmesine imkan 

tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, 

teklif verdiği diğer kısımlar değerlendirmeye alınır. 

7.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından 

veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir. 

 

8- SATIŞ FİYATI : 

a) Fiyat KDV hariç TL/Kg veya TL/Adet olarak yukarıda düzenlenen tablodaki ürünlerin 

karşısında belirtilen birimlere uygun olarak verilecektir. 

b) Kabul edilen ve siparişe esas olan fiyat sabit olacak işin bitimine kadar değişmeyecektir. 

   c) Fiyat, Türk Lirasına göre belirlenecektir. 

d) İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

 

9-TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI: 

a) Teklifler, İhale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) 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. 

 

10- SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT: 

İhale kararının onaylanmasından sonra, İhalenin yapıldığı Müşteriye yazılı olarak bildirilir.  

Müşteri, tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde sözleşme yapmaya, kesin teminatını ve risk 

karşılığı 230.000,00 TL lik Et ve Diğer Hayvansal ürünlerin bedelini karşılayacak kadar teminat 

teslim etmeye mecburdur. Kesin teminat, ihale tutarının % 10’u (Yüzde on) nispetindedir. Sözleşme 

işletmemiz ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır. Kesin teminat ve Risk karşılığı 

kesin teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde, banka teminat mektupları limit dahili 

ve süresiz olacaktır, banka teminat mektuplarının süreli olması durumunda; teminat mektuplarının 

süresi 15.12.2020 tarihinden önce olmamak kaydıyla müşteri tarafından belirlenir.  

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek 

kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat cezai şart olarak irat kaydedilir. 

 

11- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : 

İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri 

Müşteriye aittir.  

 

12- TAAHHÜDÜN MİKTARI-SÜRESİ VE TERMİN : 

a) Taahhüdün süresi tahmini 6 (Altı) aydır. Bu süre bağlayıcı olmayıp, taahhüt miktarının 

yada % 25 fazlasının tamamlanması ile taahhüdün süresi sona erecektir. Müşteri, Sözleşmenin tasdik 

tarihinden sonra, taahhüdünü sözleşmede belirtilen miktarların teslim alınması ve tamamlanması 

hususunu, tamamen sözleşme ve şartnameye uygun olarak yerine getirecektir.  

b) Taahhüdün süresine bakmaksızın, İşletme taahhüt miktarını % 25 (+,-) oranında artırılabilir 

veya eksiltebilir. Müşteri yapılan değişikliği kabul etmek zorundadır.  
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13- TESLİM-TESELLÜM YERİ, SÜRESİ, ŞARTLARI : 

a) Kesilen hayvan etlerinin ve diğer ürünlerin teslim yeri, ekli teknik şartnamede belirtilmiştir. 

b) Kesilen et ve diğer ürünler İşletmenin yetkili elemanı tarafından teslim edilecektir. 

d) Teslim edilecek et ve diğer ürünler müşteri veya temsilcisine teslim edilecektir. 

Müşteri, Et ve Diğer ürünleri aracına yüklediği andan itibaren sağlam olarak teslim almış 

sayılacaktır. 

e) Et ve Diğer ürünlerin teslim alınmasından sonra meydana gelecek tartı noksanlığı, bozulma ve 

diğer zarar-ziyanlardan İşletme sorumlu olmayacaktır. 

f) Etler ve diğer malzemeler yukarıdaki muhammen bedel tablosunda belirtilen birimler 

üzerinden teslim-tesellüm edilecektir. Tartımlar da İşletme kantarı geçerlidir. Fire uygulanmayacaktır.  

g) Müşteri, İhale süresi içine giren tüm Resmi tatillerde idarenin talep etmesi durumunda 

(Cumartesi, Pazar, Milli ve Dini Bayramlarda) et ve diğer ürünleri almak zorundadır. 

h) Et ve Diğer ürünlerin yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde alınmaması halinde, bozulmasından 

dolayı meydana gelecek tüm zarar ve ziyan Müşteriye aittir. Böyle bir durumda et ve diğer ürünler 

Müşteriye teslim edilmiş sayılarak bedeli tahsil edilecektir. Müşteri, bu konuda bir hak talebinde 

bulunamaz. 

ı) Taahhüt süresi içerisinde, İşletmelerimizin hayvancılık faaliyetleri devam ettiği sürece et ve 

diğer ürünler verilecektir. Herhangi bir nedenle hayvancılık faaliyetleri durdurulduğu takdirde et ve 

diğer ürünler verilmeyecektir. Bundan dolayı Müşteri bir hak iddia edemez. 

i) Taahhüt süresi içerisinde et ve diğer ürünler (deri dahil), satış listesine ve miktarlarına bağlı 

kalınmaksızın, işletmenin teslim ettiği ürünlerin tamamı, sözleşme bedelleri üzerinden teslim alınmak 

zorundadır. 

 

14- ÖDEME ŞARTLARI : 

a) Müşteri teslim aldığı malın tartım neticesinde hesaplanan bedelini peşin olarak şartnamenin 

5/c maddesinde belirtilen banka hesap numarasına yatırmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadığı 

takdirde et ve diğer ürünler teslim edilmeyecek ve 15. Madde hükümleri uygulanacaktır. 

b) Müşteri mal bedeline karşılık yatırdığı tutara ait makbuzu ilgililere ibraz etmek suretiyle 

makbuzda yazılı miktar kadar malı teslim alır. 

 

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 Et ve diğer 

ürünleri, Müşteri nam ve hesabına pazarlıkla bir başkasına satabilir. Bu satıştan dolayı İşletme 

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

b) Sözleşme feshedildiği takdirde kesin teminat cezai şart olarak irat kaydedilir. Müşterinin 

borcuna mahsup edilmez. 

 

16- SÖZLEŞME VE ALACAĞIN DEVRİ : 

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

temlik edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde 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 

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

hükümlerini değiştirmez. 

 

18- TEMİNATIN İADESİ : 

Müşterinin, taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dâhilinde yerine getirmesini müteakip 

alınan teminatlar, Müşteriye iade edilir. 

 

19- GENEL HÜKÜMLER : 

a) Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde ANKARA 

Mahkeme ve İCRA Daireleri yetkilidir. 

b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat Müşterinin kendisine yapılmış sayılır. 

c)TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan 

ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-

Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

d) Sözleşme süresi dolmadan; Hükümetin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 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) Bu şartname 19 maddeden ve ekli Teknik Şartnameden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş 

olanlar İdari ve Teknik Şartnameyi tüm maddeleri ile aynen kabul etmiş sayı 

 

 

 

 

                                                        CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

Ender BEYAZ Bülent ÖZTÜRK 

Ticaret Müdür Yrd. V. İşletme Müdürü 
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T.C. 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

KARKAS ET, SAKATAT VE DERİ SATIŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. Amaç: Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şubesi faaliyetleri 

sırasında mecburi kesimi yapılan hayvanlardan (Sığır, koyun, keçi) elde edilen ürünlerin 

satışının yapılması. 

2. Kapsam: Bu teknik şartname; CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ Müdürlüğü’nde 

yetiştiriciliği yapılan damızlık ve reforme sığır, koyun ve keçilerin ilgili yönetmelik ve 

talimatlar çerçevesinde mecburi kesime tabii tutulan hayvanlardan elde edilen ekli 

cetvelde miktarı belirtilen karkas et, sakatat ve derilerin satışını kapsamaktadır. 

3. Tanımlar: Bu şartnamede; 

 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü : İdare 

Üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi : Yüklenici, olarak anılacaktır. 
 

a. Sığır Eti Kemikli: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün sığır ırklarından cinsiyet 

ve yaş gözetmeksizin elde edilen kemikli eti (karkas) ifade eder 

b. Sığır Ciğeri Takımı: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün sığır ırklarından 

cinsiyet ve yaş gözetmeksizin elde edilen sığır ciğeri takımını(dalak, böbrek, 

karaciğer. böbrek üstü yağı ve kalp) ifade eder. 

c. Sığır Kellesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün sığır ırklarından buzağılar hariç 

tutulmak kaydıyla cinsiyet ve yaş gözetmeksizin elde edilen sığır kellesini ifade 

eder. 

d. Sığır İşkembesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün sığır ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen sığır işkembesini ifade eder 

e. Sığır Derisi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün sığır ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen sığır derisini ifade eder 

f. Koyun Eti: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen koyun etini ifade eder. 

g. Kuyruk Yağı: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen kuyruk yağını etini ifade eder. 

h. Koyun Ciğeri Takımı: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından 

cinsiyet ve yaş gözetmeksizin elde edilen koyun ciğeri takımını(dalak, böbrek, 

karaciğer. böbrek üstü yağı ve kalp) ifade eder. 

i. Koyun Kellesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen koyun kellesini ifade eder. 

j. Koyun İşkembesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet 

ve yaş gözetmeksizin elde edilen koyun işkembesini ifade eder. 

k. Koyun Bağırsağı: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet 

ve yaş gözetmeksizin elde edilen koyun bağırsağını ifade eder. 

l. Koyun Derisi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen koyun derisini ifade eder. 

m. Keçi Eti: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen keçi etini ifade eder. 

n. Keçi Ciğeri Takımı: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet 

ve yaş gözetmeksizin elde edilen keçi ciğeri takımını(dalak, böbrek, karaciğer. 

böbrek üstü yağı ve kalp) ifade eder. 
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o. Keçi Kellesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen keçi kellesini ifade eder. 

p. Keçi İşkembesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen keçi işkembesini ifade eder. 

q. Keçi Bağırsağı: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen keçi bağırsağını ifade eder. 

r. Keçi Derisi: : İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen keçi derisini ifade eder. 

s. Kesimhane : 07.02.2016 tarih ve 29617 sayılı resmi gazetede yayımlanan Küçük 

kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallına dair yönetmelik 

kapsamında faaliyet gösteren Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Kesimhanesini ifade eder 

t. Kesimhane Sorumlusu: İşletmede çalışan, kesimhane de görevlendirilen veteriner 

hekim. 

 

 
 

GENEL HÜKÜMLER 

 

4. İdarenin kesimhane ve hayvancılık ünitelerinde elde edilen et ve diğer ürünlerin teslim 

yeri İşletme kesimhanesidir. Et, sakatat ve diğer ürünlerin taşınması yükleniciye aittir 

5. Yükleniciye teslim edilecek et ve diğer ürünlerde tartım yeri için kesimhanede bulunan 

tartı esastır. Yüklenici buna itiraz edemez. 

6. İşletmede kesimi yapılan hayvanların karkaslarında kalite ayrımı yapılmayacak karkaslar 

tek fiyat üzerinden satılacaktır. 

7. Yüklenici kesimhane sorumlusu ve İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı resmi kontrol 

görevlisinin onayladığı bütün etleri ve diğer ürünlerin tamamını almak zorundadır. 

Onaylanan etlerin alınmaması ve etlerin buna bağlı olarak tüketime uygunluğunu 

kaybetmesinden dolayı söz konusu etler tutanak tutularak imha edilir ve yükleniciye imha 

edilen miktar kadar fatura edilir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez. 

8. Kesimi yapılan hayvanlardan elde edilen Et, sakatat ve diğer ürünlerin işletme sınırları 

içerisinde satışı yapılamaz. Yüklenici bu duruma itiraz edemez. 

9. Et ve diğer ürünlerin taşınmasında yüklenici ilgili mevzuata uymak zorundadır. 

Uymaması durumunda oluşacak cezalardan yüklenici sorumludur. Cezai durumda 

yüklenici hak talebinde bulunamaz. 

10. Yüklenici kesimhanede teslim edilen et, sakatat ve diğer ürünleri (deri hariç) soğutma 

tertibatı olan araçlarla taşımak zorundadır. Aksi halde yükleme yapılmaz, Teslimatın 

yapılamamasından kaynaklı et ve diğer ürünlerin bozulması durumunda oluşacak zarar 

yükleniciden tahsil edilir. 

11. Yüklenici karkas etleri, sakatatları ve derileri ayrı araçlar ile ilgili mevzuat hükümlerine 

göre taşımak zorundadır, yüklenici bu duruma itiraz edemez. 

12. Kesimhanede Sığır eti çeyrek karkas (4 parça), koyun ve keçi eti bütün karkas (tek parça) 

olarak yükleniciye teslim edilecektir. 

13. Yüklenici kesim yoğunluğuna göre İdarenin talebi doğrultusunda 24 saat içerisinde kesimhaneye 

gelerek eti almak zorundadır. Gelmemesi durumunda bunların bozulmasından kaynaklanan zarar 

teslim edilmiş gibi yükleniciye fatura edilecektir. Çağrı telefon ile yapılacak ayrıca yazılı tebligat 

beklenmeyecektir. 
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14. Yüklenici hafta sonları ve resmi tatillerde (Cumartesi, Pazar, Milli Ve Dini Bayramlar 

vb.) çağırılması durumunda ürünleri almak zorundadır.  

15. Yüklenici kesimlerden elde edilecek hayvan derilerini 7 günde biri geçmeyecek şekilde 

et ve diğer ürünlerden ayrı şekilde alacaktır.  

16. İdare kesimhaneden kendi mutfağı ve ambarı için ihtiyaç duyduğu miktarda ve evsafta 

et, sakatat ve diğer ürünleri alacaktır. İdarenin kendi ihtiyacı için kullanacağı et ve diğer 

ürünlerin temin edilmesi önceliklidir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez hak talebinde 

bulunamaz.  

17. İdare, kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokol ve sözleşmeler gereği kasaplık 

hayvanları buralarda kestirebilir yüklenici bu duruma itiraz edemez.  

18. İdare yetkili personeli olmadan et, sakatat ve diğer ürünlerin yüklemesi yapılmayacaktır. 

Teslimatlar mücbir sebepler haricinde (salgın hastalık, toplu telefat, yangın, afet, soğuk 

hava depolarının arıza yapması, elektrik kesintisi vb.) idarenin belirlediği mesai saatleri 

içerisinde yapılacaktır.  

19. Yükleniciye bağlı işçilerin; Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlara uymaması nedeni ile iş 

kazası, meslek hastalığı, vs. durumlarda sorumluluk yükleniciye aittir. Belirtilen 

hususlardan dolayı İdarenin uğrayacağı zarar yükleniciden tahsil edilir.  

20. Yüklenici, çalıştırdığı işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre 

gerekli tedbirleri almak zorundadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş kazalarında yüklenici 

sorumludur.  

21. Yüklenici et, sakatat ve diğer hayvansal ürünlerin nakli sırasında kullandığı araçların 

gerekli belgelerini almak zorundadır. Bu belgelerin eksikliği halinde cezai sorumluluk 

yükleniciye aittir.  

22. Bu şartname 22 maddeden ibaret olup İhaleye iştirak etmiş olanlar tüm maddeleri aynen 

kabul etmiş sayılırlar.  

 

 

Şevket BAYAR                                                Bülent ÖZTÜRK 

                                                       Hayvancılık Müdür. Yard.                                    İşletme Müdürü 

 

Ek: Satışa Sunulacak Ürün Miktarları Cetveli 
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1) Yukarıda açıklaması bulunan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan (İdari şartname, teknik şartname, birim 
fiyat teklif mektubu) tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dâhil olduğu 

belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm 

düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz 

durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 
2) İhaleye teklif veren istekliler, birim fiyat teklif mektubunda telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta 

(mail) adreslerini beyan etmek zorundadır.  

3) İhale konusu işi KDV hariç; Toplam …………………………………………….……………………….…. TL.  
Yazı ile, …………………………………………..……………………………………………………………………..TL. 

bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 

Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı 
Kaşe ve İmza2 

 

                                                
1 İsteklinin Türk vatandaşı olması halinde 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacak  
2 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler 

tarafından imzalanacaktır. 

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

10.09.2019 

İhalenin adı 

İŞLETMEMİZİN HAYVANCILIK ŞUBESİ FAALİYETLERİ 

SIRASINDA MECBURİ KESİMİ YAPILAN HAYVANLARDAN 

(SIĞIR, KOYUN, KEÇİ) ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN 2 (İKİ) 

PARTİ HALİNDE SATIŞ TEKRARI İHALESİ. 

Teklif Sahibinin Adı Ve Soyadı/ Ticaret Unvanı  

TC Kimlik Numarası1(gerçek kişi ise)      

Vergi Kimlik Numarası  

Tebligat Adresi  

Telefon Numarası  

Faks Numarası  

Elektronik Posta Adresi (Mail)  
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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İŞLETMEMİZİN HAYVANCILIK ŞUBESİ FAALİYETLERİ SIRASINDA MECBURİ KESİMİ YAPILAN 

HAYVANLARDAN (SIĞIR, KOYUN, KEÇİ) ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN 2 (İKİ) PARTİ HALİNDE 

SATIŞ TEKRARI İHALESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ  

10.09.2019  SAAT 14:00 

 

 

1.PARTİ 
SATIŞA SUNULAN 

MALZEMENİN CİNSİ 
BİRİMİ MİKTARI                    

MUHAMMEN 

FİYATI (TL)  

KDV HARİÇ  

TEKLİF 

FİYATI TL. 

KDV HARİÇ 

TUTARI TL. 

1. SIĞIR ETİ (KEMİKLİ) KG 40.000 18,25     

2. KOYUN ETİ (KEMİKLİ) KG 45.000 18,50     

3. KEÇİ ETİ (KEMİKLİ) KG 1.800 18,50     

TOPLAM   

                 

      

2.PARTİ 
SATIŞA SUNULAN 

MALZEMENİN CİNSİ 
BİRİMİ MİKTARI                    

MUHAMMEN 

FİYATI (TL)  

  

KDV HARİÇ  

TEKLİF 

FİYATI TL. 

  

KDV HARİÇ 

TUTARI TL. 

1. SIĞIR CİĞERİ TAKIMI KG 2.500 6,00     

2. SIĞIR KELLESİ ADET 250 40,00     

3. SIĞIR İŞKEMBESİ ADET 200 15,00     

4. KUYRUK YAĞI KG 5.000 17,00     

5. KOYUN CİĞERİ TAKIMI ADET 750 22,00     

6. KOYUN KELLESİ ADET 2.500 12,00     

7. KOYUN BAĞIRSAĞI ADET 300 10,00     

8. KOYUN İŞKEMBESİ ADET 100 7,00     

9. KEÇİ CİĞERİ TAKIMI ADET 20 22,00     

10. KEÇİ KELLESİ ADET 200 10,00     

11. KEÇİ İŞKEMBESİ ADET 100 7,00     

12. KEÇİ BAĞIRSAĞI ADET 100 10,00     

13. BUZAĞI KELLESİ ADET 20 10,00     

14. KUZU KELLESİ ADET 500 10,00     

15. OĞLAK KELLESİ ADET 20 10,00     

16. SIĞIR DERİSİ KG 6.000 5,00     

17. KOYUN DERİSİ ADET 2500 6,00     

18. KEÇİ DERİSİ ADET 160 6,00     

19. BUZAĞI DERİSİ ADET 100 5,00     

20. KUZU DERİSİ ADET 500 5,00     

21. OĞLAK DERİSİ ADET 20 5,00     

TOPLAM   

 

 

 

Firma 

Kaşe/imza 

 

 

 

 

 

 


