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TUTARI
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16. İvesi Erkek Kuzu 750 Baş 42 ± % 25 31.500 HEMEN 33.075,00

750 31.500 33.075,00

 CEYLANPINAR TARIM  İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

20.06.2019 TARİHİNDE SAAT: 14:00 'DA YAPILACAK OLAN 750 BAŞ REFORME İVESİ ERKEK 

KUZU PAZARLIK USULÜ SATIŞ LİSTESİDİR.
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CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TESLİM 

TARİHİ

T O P L A M 

MİKTARI CİNSİIRKI 

MUHAMMEN



TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞLETMEMİZE AİT 12.000 BAŞ İVESİ ERKEK KUZU SATIŞI İHALE ŞARTNAMESİDİR 

 

 Bu şartnamede “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü” “TİGEM”, “Ceylanpınar Tarım İşletmesi 

Müdürlüğü” “İŞLETME” ve İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler de “MÜŞTERİ” olarak 

adlandırılmışlardır. 

 

 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ   : 
 İşletmemiz yetiştirmesi ekli listede cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici 

teminatı yazılı 12.000 baş İvesi Erkek Kuzunun canlı ağırlık kg üzerinden 16 (onaltı) parti halinde açık 

artırma usulüyle satılacaktır. 

   

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN : 

  İhale 30.05.2019 günü saat 14:00’da İşletme İdare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu 

huzurunda yapılacaktır. İhale belirtilen tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise 

ihale 11.06.2019 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 
            

 3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI  : 
 İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

 a) Kanuni ikametgâhı olması, 

 b) Geçici teminat vermesi, 

 c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına dair hâlihazırda 

faaliyette olduklarını gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri. 

 d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerin ibraz edilmesi. 

 

 4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR  : 
 Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler. 

 a) Genel müdürlüğün tüm personeli. 

 b) Evvelce üzerine ihale yapılanlardan taahhüdünü tamamen veya kısmen yerine getirmedikleri için 

veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen kimseler. 

 c) Kanunlarla Hükümet ve ilgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak ihaleye 

katılamayacakları hakkında karar alınmış olanlar. 

 d) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla bu 

şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil ) kan ve sıhri hısımları ve bunların ortakları. 

 Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi geçici 

teminatları da cezai şart olarak irad kaydedilir. Üzerine ihale yapılmış ise feshedilerek kat’i teminatları 

cezai şart olarak irad kaydedileceği gibi ikinci ihale yapıldığı takdirde de İşletme aleyhine meydana 

gelecek zarar – ziyan hükmen tahsili yoluna gidilir. 

 

 5-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR : 

 a)    Muhammen bedel, tahmini canlı ağırlık, kilogram canlı ağırlık fiyatı ekli liste gösterilmiştir. 

 b)   Geçici teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıya gösterilmiştir. 

     1- Tedavüldeki Türk Lirası, 

     2- Banka teminat mektupları (süresiz olacaktır.) 

               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 kuruluşlarda geçici teminat şartı aranır. 

    

  6-FİYAT     : 

  Teklif fiyatı canlı ağırlık üzerinden TL/Kg olarak verilecektir. İhale esnasında 0,05 TL/Kg’dan (Beş 

Kuruş/Kg) aşağı artırım yapılmaz. Fiyat Türk Lirasına göre belirlenecektir. İhale fiyatına ayrıca KDV ilave 

edilecektir. 
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  7- TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI: 
  a) Teklif mektupları ihale tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün opsiyonlu olacaktır. Müşterilerin bu 

zaman zarfında teklifleri ile İşletmeye bağımlılıkları devam edecektir. Teklifler verildikten sonra verilen 

tekliften vazgeçilmez ve değişiklik talebi kabul edilmez. 

          b) İhale yapıldıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez. 

 

 8-  SÖZLEŞME VE KAT’İ TEMİNAT: 

 İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onayı müşteriye yazılı ve faks&e-mail 

yoluyla tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takip eden 7.(yedinci) gün 

müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır. Müşteri tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini işletmemize 

vermek zorundadır. Müşteri tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde kesin teminatı teslim 

etmeye ve ihale ile ilgili vergi ve diğer giderleri yatırarak sözleşme yapmaya mecburdur. Bu 

zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale bozulur 

ve geçici teminat irad kaydedilir. Kesin teminat ihale tutarının % 10’udur. 

 

9- VERGİ RESİM VE HARÇLAR: 
 İhale, taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla her türlü ihale giderleri müşteriye 

aittir. 

 Yapılan teslime ait Katma Değer Vergisinin indirimli oranda uygulanabilmesi için, mevzuatta 

öngörülen diğer koşulların yanında; Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Mükellefi olduğunu kanıtlayan, 

Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış belge, ibraz edilmesi 

zorunludur. 

 10- TESLİM TESELLÜM YERİ VE ŞARTLARI : 
 a) TESLİM YERİ: İvesi Erkek Kuzuların tamamı Kazıktepe ağıllarında olup, bizzat yerinde 

teslim edilecektir.  

 b) Partilerdeki hayvan sayıları % 25 eksik veya fazla olabilir. Partilerdeki hayvan sayıları 

işletmenin yetkisi doğrultusunda % 25 arttırılabilir veya azaltılabilir. 

 c) Partilerdeki hayvan canlı ağırlıkları % 25 eksik veya fazla olabilir. 

ç) Miktarda zorunlu nedenlerle meydana gelecek azalmalar müşteriye yazılı olarak bildirilir. 

 d) Tartımda işletme kantarı geçerlidir. Fire düşülmeyecektir. 

e) İvesi Erkek Kuzular araca yüklendikten sonra teslim edilmiş sayılacağından sorumluluk 

müşteriye aittir. 

 f) Yüklemelerde kamyonların ruhsat tonajı dikkate alınarak yükleme yaptırılacaktır. Müşteriler bu 

duruma itiraz edemezler. 

 g) İvesi Erkek kuzuların teslim tarihleri ekli listede her parti için belirtilmiş olup müşteri bu tarihler 

arasında malını teslim almak zorundadır. 

 ı) İşletmemiz ihaleden sonra İvesi Erkek Kuzuları verip vermemekte, dilediği miktarda vermekte 

serbesttir. Müşteri buna itiraz edemez. 

i) Perakende şeklinde teslimat yapılmayacak, partideki miktarlar en fazla 2(iki) seferde teslim 

alınacak ve partiler içinde teslim edilecek hayvanlar arasında kesinlikle seçim yapılmayacaktır. 

j) Yükleme yapılacak araçlar canlı hayvan taşıma için gerekli belgelere sahip olacaktır. 

(Pikap veya binek türü araçlara yükleme yapılmayacaktır.) 

k) İhale üzerinde kalan müşteriler mallarını ya bizzat kendileri veya noterden tayin edecekleri 

mutemetleri aracılığı ile alacaklardır. Mutemet aracılığı ile aldıkları takdirde noter vekâletnamelerinin 

aslını işletmemize ibraz edeceklerdir. 

l) İhale üzerinde kalan müşteri İşletmenin vermiş olduğu evrakların haricinde Tarım bakanlığının 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği doğrultusunda alınması gereken hayvan nakil belgelerini 

(Veteriner Sağlık Raporu, Araç dezenfeksiyon belgesi ve menşei şahadetnamesi gibi) tedarik edecektir. 

İşletmenin vereceği evraklar hayvan nakillerinde kullanılamaz.  

11- ÖDEME ŞARTLARI  : 
 Müşteri alacağı malın kesin teminatını teslim etme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde mal 

bedelinin tamamını yatırmak zorundadır. Müşteri mal bedelini işletmenin Halk Bankası Ceylanpınar şubesi 

nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına veya T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar 

şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına yatırarak alacağı makbuzdaki yazılı 

miktar kadar mal teslimi yapılır. Vadeli satış yapılmaz. 
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12- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI: 
 a) Müşteri ihaleye ait mal bedelinin tamamını işletmemize yatırıldıktan sonra müşterinin 

taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmemesi halinde yapılan en fazla 10 gün yazılı ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi 

halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kesin teminat cezai şart olarak 

irad kaydedilir. Firmanın taahhüdü feshedilerek bundan dolayı İşletmenin uğrayacağı zarar ve ziyanında 

tahsili için kanuni yollara başvurulur. Gelir kaydedilen teminat müşterinin borcuna mahsup edilmez, borcu 

varsa ayrıca tahsili yoluna gidilir. 

 b) Müşteri taahhüdünü gecikme ile yaptığı takdirde gecikilen beher gün için 1,50 TL/Baş gecikme 

cezası alınacaktır. Bu gecikme 10 günü geçtiği takdirde ve firmanın yazılı süre uzatımı talebinde 

bulunması, İşletmeninde bu talebi uygun görmesi halinde talep edilen süreye tekabül eden gecikme cezası 

talep tarihinden itibaren peşin alınmak şartıyla İşletme tarafından talep edilen ek süre kadar (bu süre 30 

günü geçmez) cezalı ek süre verilebilir veya firmanın talebi uygun görülmeyerek İşletmedeki mevcut kat’i 

teminatı cezai şart olarak irad kaydedilir. 

  

13- İHALE VE ALACAĞIN DEVRİ: 
 İşletmenin yazılı izni olmadan müşteri taahhüdünü ve alacağını (malını) bir başkasına devir ve 

temlik edemez, taahhüdün devrine müsaade edildiği takdirde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. 

İzinsiz devir teslim yapılması halinde firmanın taahhüdü bozulur ve müşteri hakkında 12. madde hükümleri 

uygulanır. 

 

 14- MÜCBİR SEBEBLER  : 
 Müşteri ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan veya 

geciktiren olaylar (Yangın, tabii afetler, salgın hastalıklar, grev, hükümet kararları v.s.) ilgili resmi 

makamlarca tevsik edilmek kaydıyla mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin varlığı taahhüdün ifasını 

imkânsız kılması halinde İşletme veya müşterinin talebi üzerine taahhüdü feshedilir. Mücbir sebep 

taahhüdün ifasını bir süre geciktiriyorsa İşletme ya taahhüdü fesheder veya makul bir ek süre verir. Mücbir 

sebep; Taahhüdün mücbir sebebin vukuundan önceki kısmının yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri 

değiştirmez. 

 

 15- TEMİNATIN İADESİ  : 
 Kesin teminat müşterinin taahhüdünü şartname esasları dâhilinde yerine getirmesini müteakip iade 

edilir. 

 16- GENEL HÜKÜMLER  : 
 a) Bu şartnameden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Ceylanpınar Mahkeme ve İcra daireleri 

yetkilidir. 

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

 c) Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, 

ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

 d) Bu şartname bu madde dâhil 16 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak eden müşteriler şartnameyi 

aynen kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Selahattin HAYLAZ 

Ticaret Şefi 

Bülent ÖZTÜRK 

İşletme Müdürü 

 

 

Eki: Satış Listesi (1 sayfa) 
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