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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

REFORME KOYUN 
 SATIŞ SÖZLEŞMESİDİR. 

          

             1-TARAFLAR           : 

 Bu sözleşmede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM”, Kazımkarabekir 
Tarım İşletmesi Müdürlüğü “İŞLETME”, ……………………………………. adresinde 

faaliyet gösteren …………………………  “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmışlardır.  

      

           2-SÖZLEŞMENİN KONUSU, MİKTARI,  FİYATI VE TUTARI       : 

 a) İşletmemizde, ……………………………………… müşteriye satışıdır. 

 b) Satışı yapılan reforme hayvanların cinsi, miktarı, parti numaraları ve listesi aşağıda 

veya ekli listede belirtilmiştir. 

          

P. 
No 

Cinsi 
Miktarı 

(Baş) 

Tahmini 
Canlı 

Ağırlık 
(Kg.) 

İhale 
Fiyatı 

(TL/Kg. 
C.A.) 

İhale 
Tutarı 
(TL)  

Kat’i 
Teminatı 

(TL) %....... 

       

       

 TOPLAM       

            

            3- KESİN TEMİNAT    : 

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

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

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

alınmıştır. 

 

4- ÖDEME ŞARTLARI: 

a) Müşteri alacağı malın bedelini İşletmemizin TR T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesi 

nezdindeki TR 040001 0006 6905 9943 7852 20 no’lu  İBAN nolu hesabına yatırdığı bedel 

kadar malın teslimatı yapılacaktır. 

b) İhale sonucu firmalara satışı gerçekleştirilen hayvanların damızlık vasfı 

bulunmamakta dır.  

        5- TAAHHÜDÜN MİKTARI VE SÜRESİ : 

 Müşteri kat’i teminatını yatırdığı tarihten itibaren 7 (yedi)  gün içerisinde taahhüdünü 

tamamen sözleşme ve şartnameye uygun olarak yerine getirmesi şarttır. İşletme taahhüt 

miktarını % 25 oranında  (+, -) değiştirebilir. Müşteri miktar değişikliğini kabul etmek 

zorundadır. 
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            6-TESLİM- TESELLÜM YERİ VE ŞARTLARI                                      : 

           a) Teslim yeri Kazımkarabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık tesislerinden 

bizzat yerinde teslim edilecektir. 

 b) Müşteri malını teslim almaya gelmeden önce işletme hayvancılık şefine bildirmek 

zorundadır. 

 c) Teslimatta ihaleyi alan firma sahibi veya noterden tayin edecekleri kişi hazır 

bulunacaktır. Teslimatın noter tarafından yetkilendirilen kişiye yapılması durumunda 

vekâletnamenin aslını işletmeye teslim etmek mecburiyetindedir. 

 d) Hayvanların müşteriye tesliminden itibaren her türlü sorumluluk müşteriye aittir. 

 e) Nakliye müşteriye aittir. Yüklemelerde araçların ruhsat tonajı dikkate alınarak 

yükleme yapılacaktır. Tartımda işletme kantarı geçerlidir.  

g) Perakende şeklinde teslimat olmayacaktır. Partideki miktarlar tek   seferde teslim 

edilecektir. Müşteri aldığı partilerin içinden hayvan seçimi yapamayacak olup,  partinin 

tamamını almak zorundadır. 

h) Müşteri hayvanları görmeye sadece mesai saatleri içerisinde görebilir. 

ı) Tokluk firesi düşülmeyecektir. 

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

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

k) Miktarda zorunlu olarak meydana gelebilecek artma ve azalmalar müşteriye yazılı 

olarak bildirilir. 

l) Yükleme yapılacak araçlar canlı hayvan taşımak için gerekli belgelere sahip 

olacaktır. (Pikap veya binek türü araçlara yükleme yapılmayacaktır.) 

m) Yükleme saati en geç 15.00 saate kadar gerçekleşecektir. Bu saatten sonra 

yükleme yapılmayacaktır. 

n) İhale üzerinde kalan müşteri İşletmenin vermiş olduğu evrakların haricinde Tarım 

ve Orman 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. 

  o) Alıcı firma Aralık İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde almış olduğu hayvanları 

kendi işletmeleri üzerine kaydettirdikten ve gerekli sevk evraklarını aldıktan sonra yükleme 

yapacaktır. 

 

7-TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI: 

 a) Müşteri, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden kısmen veya tamamen 

vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 

durumunda 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 
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zarar ve ziyanın da 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 10,00  
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.  

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 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 Şartnamede belirtilen 

tüm hükümleri kapsar, sözleşme 1 (Bir) nüsha olarak hazırlanmış, taraflarca aynen kabul 

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

 

 

 

 

          

MÜŞTERİ TİGEM 

 KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

  

 


