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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

MECBURİ KESİMİ YAPILAN HAYVANLARDAN 

ELDE EDİLEN KARKAS ET SATIŞ SÖZLEŞMESİDİR. 

 

             1-TARAFLAR             :  

 Bu sözleşmede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM”, Gözlü Tarım İşletmesi 

Müdürlüğü “İŞLETME”,  …………………………………….  adresinde  faaliyet gösteren 

……………………  “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmışlardır.   

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE MİKTARI  FİYATI VE TUTARI       :  

a)İşletmemizin hayvancılık şubesi faaliyetleri sırasında mecburi kesimi yapılan Büyükbaş hayvanlardan 

elde edilen Karkas Etlerin  toplam tutar üzerinden müşteriye satışıdır.  

b) Mecburi kesim et, sakatat, deri vs. listesi aşağıda veya ekli listede belirtilmiştir.  

Parti No.  
Satışa Sunulan Ürünün 

Cinsi  
Birimi  Miktarı          İhale Fiyatı (TL)   Tutarı         (TL)  

Kat’i Teminat TL  
%.......  

 1 
Mecburi kesim 

Karkas Et 
Kğ. 40.000    

   Toplam              

  

3-KAT’İ TEMİNAT :  

a) Bu işe ait toplam ihale tutarı     :     ……………………. TL.dir.   

b) Bu işe ait  % 10 kat’i teminat    :     …………………... TL.dir.  

c) Anılan firmadan……………………………………..TL Tutarında teminat teslim alınmıştır.  

  

4- ÖDEME ŞARTLARI      :  

Malın bedeli müşteriden teslim alacağı mal miktarınca peşin olarak tahsil edilir. Tahsil edilen 

tutara ait dekont yada makbuz malın teslimi anında ilgililere ibraz edilmek zorundadır. Müşterinin 

mal bedeline karşılık ödediği tutara ait dekontu ya da makbuzu ilgililere ibraz etmek suretiyle ödediği 

tutar karşılığı mal müşteriye teslim edilir.  

  

5- TAAHHÜDÜN MİKTARI-SÜRESİ VE TERMİN :  

a) Taahhüdün süresi tahmini 365 Gü (12) aydır. Müşteri, Sözleşmenin onay tarihinden sonra, 

taahhüdünü sözleşmede belirtilen miktarların teslim alınması ve tamamlanması hususunu, tamamen 

sözleşme ve şartnameye uygun olarak yerine getirecektir. Bu sözleşmenin 2.maddesinin b fıkrasında 

yazılı miktarlar yaklaşık olarak belirlenmiş olup müşterinin taahhüdünü yerine getirmesi konusunda 

süre ile birlikte 2. Maddenin b fıkrasında yazılı toplam parasal tutar temel kıstas olarak alınacaktır.  

b) İşletmenin taahhüt miktarı % 25 (+,-) oranında değişebilir.   

  

6- TESLİM-TESELLÜM YERİ, SÜRESİ, ŞARTLARI :  

a) Kesilen hayvanın Karkas Etlerinin teslim yeri, ekli teknik şartnamede belirtilmiştir.  

b) Kesilen Karkas etler firma elemanına İşletmenin yetkili elemanı tarafından teslim edilecektir.  
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c) Teslim edilecek Karkas etler müşteri veya temsilcisine teslim edilecektir. Teslim edilen mal 

ile ilgili müşteri herhangi bir kusur yada eksiklik iddiasında bulunma hakkına sahip değildir.   

ç)  Karkas Etlerin teslim alınmasından sonra meydana gelecek tartı noksanlığı, bozulma veya 

diğer zarar-ziyanlardan İşletme sorumlu olmayacaktır.  

d) Karkas Etler Sözleşmenin 2’nci maddesinin b fıkrasında yer alan tablodaki birimler üzerinden 

işletmenin belirlediği kantarda tartım yapılarak teslim ve tesellüm edilecektir.  

e) Müşteri,  idarenin talep etmesi durumunda malın teslimi için belirlenen süre içerisinde yer 

alan resmi tatillerde (Cumartesi, Pazar, Milli ve Dini Bayramlarda) sözleşme konusu malları almak 

zorundadır.  

f) Karkas Etlerin yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde teslim alınmaması sebebiyle, malların 

evsaf ve kalitesini kaybetmesinden dolayı meydana gelecek zararlardan müşteri sorumlu tutulacak ve 

işletme beyanı esas alınarak belirlenecek zarar tutarının müşteriden tazmini yoluna gidilecektir.  

g) Taahhüt süresi içerisinde, İşletmenin hayvancılık faaliyetleri devam ettiği sürece Karkas etler 

verilecektir. Herhangi bir nedenle hayvancılık faaliyetleri durdurulduğu takdirde Karkas etler 

verilmeyecektir. Bundan dolayı Müşteri bir hak iddia edemez.  

  

7- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:  

a) Sözleşme yapıldıktan sonra Müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü sözleşme 

ve şartname esasları dâhilinde yerine getirmemesi halinde yapılan en fazla 10 (On) gün süreli yazılı 

ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek 

kalmaksızın kesin teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir. Sözleşme feshedilerek İşletmenin 

uğradığı zarar-ziyan öncelikle varsa Müşterinin alacağından tahsil edilir, alacağının bulunmaması ya 

da yeterli olmaması durumunda alacağın tahsili için kanuni yollara başvurulur. Gelir kaydedilen kat’i 

teminat Müşterinin borcuna mahsup edilemez.   

b) Müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, ya da verilen süre sonucu 

taahhüdünü yerine getirmemesi nedeni ile akdin feshinden sonra akdin geri kalan kısmının 

tamamlanmasını teminen Müşteri nam ve hesabına yeniden ihaleye çıkılır. İki ihale arasında işletme 

aleyhine fark doğarsa Müşteriden tahsili cihetine gidilir.  

c) Müşteri taahhüdünü süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde, gecikme yaşanılan her parti 

ve gün için Sözleşme bedelinin % 0,06 oranıda gecikme cezası alınır. Ancak bu gecikme 10 (on) günü 

geçerse, İşletme gecikme cezası alarak beklemekte veya 7/a maddesi esasları dâhilinde sözleşmeyi 

feshetmekte serbesttir.   

  

8- GENEL HÜKÜMLER  :   

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

Daireleri yetkilidir.  

b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat müşterinin kendisine yapılmış 

sayılır.  

c) Sözleşme kapsamında yapılan İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılmıştır.  

d) Sözleşme süresi dolmadan; Hükümetin, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının Kanun, 

Tüzük ve Talimatları ile veya TİGEM Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine İdarenin 
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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 sözleşme 8 maddeden ve bentlerden ibaret olup, İdari Şartname ve Teknik 

Şartname ile birlikte hüküm ifade eder. Sözleşme 1 (Bir) nüsha olarak hazırlanmış, taraflarca aynen 

kabul edilmiş ve …../……/……… tarihinde imza edilmiştir.  

  

  

  

  

  

                                               TİGEM  

  MÜŞTERİ                 GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

  

  

         


