
 

 

 

 

GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN KARKAS ET SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR 

 

1-) İşletme Müdürlüğümüzün 2021 yılı yıllık aşağıdaki tabloda toplam 40.000 Kg (Kırkbin) (± 

%25) karkas sığır eti satış ihalesidir. 

        

2-)  Kesimi yapılacak hayvan Esmer ve Simental ırkı büyükbaştır. 

 

3-) Kesimi yapılmak istenilen hayvanları İşletme belirler ve bu ihale İşletmenin belirlediği hayvanları 

kapsar. Damızlık veya reforme olarak tedaviye cevap vermeyen ve mecburi kesime tabi tutulan hayvanlar-

dır. 

 

4-) Sığır Karkas Eti; İşletmede yetiştiriciliği yapılan sığırlardan cinsiyet ve yaş gözetilmeksizin sa-

katlanan, hasta olan, tedavi uygalamaya fırsat kalmadan acil olarak kesimi yapılan kemikli gövde etidir. 

5-) Teslimatta işletme kantarı esas alınacaktır. İşletme kantarının arızalı olması durumunda işletme-

nin belirleyeceği yerde tartım yapılacaktır. 

 

6-) Kesimi yapılan hayvanlar inek, düve, dana gibi muhtelif çağ ve yaşta, besili veya zayıf durumda 

olabilir. Alıcı bu duruma itiraz etmeyerek tüm kesilen hayvanları almak zorundadır. 

 

7-) Karkas hayvan etleri İşletmeden teslim alınıp, mezbahaya nakli frigofirik soğutması olan kam-

yonla yüklenici tarafından yapılacaktır. Hayvan karkasının İşletmeden teslim alınıp tartımına kadar İşlet-

memizce görevlendirilen personel tarafından takibi yapılır.  

 

8-) Mecburi kesimler genellikle gündüz yapılmakta, ancak zorunlu hallerde mesai saatleri dışında da 

(Akşam-gece) kesim yapılmaktadır. Alıcı bu duruma itiraz etmeyerek kesilen hayvanların karkasını kendisi-

ne haber verildikten en kısa zamanda almak zorundadır. Özellikle sıcak havalarda etin bozulmaması için 

azami dikkat gösterecektir. Aksi halde sorumluluk alıcıya aittir. 

 

            9-)  Hayvan Karkası teslim edilirken işletme veteriner hekimi ve alıcı tarafından kontrol edilecek, 

Teslimat yapılıp götürüldükten sonra herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir. 

 

            10-) Belirtilen maddelerden her hangi birine uyulmazsa veya İşletmece uyulmadığı kanaati oluşursa 

karkas satışı durdurulacak ve sözleşme iptal edilecektir. Yüklenici bu hususa hiçbir şekilde itiraz edemez. 

           11-) İşletme, hayvanları gerekli gördüğü takdirde birer birer, gerekirse toplu halde teslim edebilir. 

           12-) Müşteriye hafta sonları ve resmi tatillerde de hayvan teslimatı yapılabilecektir. Firma teslimat 

zamanıyla ilgili itirazda bulunamaz. Gelmediği her gün için müşteriye sözleşme tutarının % 0,06 oranında 

gecikme ceza tahakkuk edilir. 

           13-) Hayvanların taşınması ile ilgili kullanılan tüm araçların mevzuata ait sorumlulukları firmaya 

aittir. Meydana gelecek cezai işlemlerden firma sorumludur. 

 

           14-) Satışa sunulacak et miktarı 1 yıl içerisinde istihsal edilecek tahmini miktarlardır. 

 

           15-) Teknik şartname toplam 15 (Onbeş) maddeden ibaret olup idari şartname ve teklif mektubu ile 

birlikte hüküm ifade eder. Burada belirtilmeyen İşletme aleyhine doğacak hususlarda tasarruf yetkisi İşlet-

memize aittir. 

 

 


