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1. Şartnamenin Tarafları  

Şartnamede Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası Müdürlüğü Kurum, satışa katılacak gerçek 

veya tüzel kişi Alıcı olarak adlandırılacaktır.  

2 - Taraflara İlişkin Bilgiler 

2.1. Kurumun 

a)  Adı    : Trabzon Et Kombinası Müdürlüğü 

b) Adresi    :Çiçeklidüz Mah. Aşağı Mücavir Sok. No: 16/1 

Akçaabat/TRABZON 

c) Telefon numarası  : 0462 247 33 61 

ç) Faks numarası  : 0462 247 30 33 

d) Elektronik posta adresi : esk@hs01.kep.tr 

2.2. Alıcının 

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı : … 

b) T.C. Kimlik No  : … 

c) Vergi Kimlik No  : … 

ç) Tebligat adresi             : … 

d) Telefon numarası  : … 

e) Faks numarası  : … 

f) Elektronik posta adresi : … 

3. İhalenin Konusu ve Başvuru Yerleri 

3.1. İlgili Birim:  Ticaret ve Pazarlama Şefliği 

3.2.  İşin Konusu: Trabzon Et Kombinası Müdürlüğünce; 06/02/2023- 31/12/2023 tarihleri 

arasında  büyükbaş ve küçükbaş hayvan gövde etlerin parçalanması sonucu oluşacak ham 

kemiklerinin (yumuşak madde dahil) (şarta tabiiler dahil) satışıdır. Kurumun bu süreyi 1 ay 

uzatması durumunda Alıcı firma yeni bir sözleşme imzalamaya gerek kalmaksızın aynı fiyat 

ve şartlarla bahse konu kemikleri almakla mükelleftir. Alıcı firmanın söz konusu kemikler 

almaması durumunda yatırmış olduğu teminat irat kaydedilir.  

 

 Tekliflerin Sunulacağı Yer          : Trabzon Et Kombinası Müdürlüğü 

 Satış Usulü                                    :  Satışlar teklif toplama usulü ile yapılacaktır. 

 Evrak Son Teslim Tarihi             :  01/03/2023 Saat 16:00  

 

 

4. Satışı Yapılacak Ürünler: 

4.1. İhale konusu ürünler büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait gövde etlerin parçalanması 

sonucunda  elde edilen ham  kemikler (yumuşak madde dahil) (şarta tabiiler dahil)’dir. 

4.2. Kemik evsafı: Üretildiği şekilde.  

 

5. İhaleye Katılma Şartları ve İhale Dışı Bırakılma  

5.1. İhale tarihinden geriye doğru 5 yıl öncesine kadar Kurum ile ticari münasebeti esnasındaki iş 

veya işlemlerle ilgili olmak üzere hukuki anlaşmazlık yaşanmış olan gerçek veya tüzel kişiler 

ile bu şartname kapsamında isteklilerden talep edilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı 

bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler ihalelere iştirak ettirilmez. 

5.2.   Yukarıda belirtilen firmaların durumları ihale sonuçlandıktan sonra tespit edilmesi halinde, 

istekli ile sözleşme akdedilmez. Sözleşme akdedilmiş ise kurum bu durumu gerekçe göstererek 

sözleşmeyi tek taraflı fesih ederek Alıcının kesin teminatını irat kaydedebilir. 
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5.3. Bu madde altında sayılan haller nedeniyle ihaleye katılamayacak olanlar dışında kalan tüm 

gerçek ve tüzel kişiler ihaleye iştirak edebilir. 

5.4. Kurum, teminat bedelini yatırmış olsa dahi teklif vermesini uygun görmediği Alıcı’nın satış 

ve ihalelere katılımına izin vermeme, alış yapmama veya tekliflerini iptal etme yetkisine sahiptir. 

  6. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler 

     6.1. İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks 

numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan  

6.2. İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına 

üyelik belgesi 

   6.3. İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel 

şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi 

   6.4. Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı 

vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi 

 6.5. Teklif mektubu 

 6.6. Vergi Levhası 

 6.7. İşyeri açma çalışma ruhsatı 

 6.8. Ürünlerin insan gıdası olarak kullanılmayacağına ilişkin taahhütname.  

    6.9. Alıcı, Kurum’ca belirlenen tutardaki geçici teminatını nakit (ödeme dekontunu dosyaya 

ekleyecektir.) veya teminat mektubu olarak verecektir.  

Başvuru için gerekli evraklar 01/03/2023 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Trabzon Et 

Kombinası Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şefliğine evrak kayıttan geçmesi için kapalı zarf 

içerisinde teslim edilecektir. Evrakları kargo ile gönderecek olan gerçek ve tüzel kişiler, 

kargoları kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü gönderecek olup; kargo ile gönderilen 

evrakların en geç 01/03/2023 saat 16:00’a kadar kurumumuzun İnsan Kaynakları Şefliği 

’ne ait evrak kayıt defterine kaydettirilmesi gerekmektedir. Bu durumda geciken 

kargolardan dolayı kurumumuz sorumluluk kabul etmeyecektir. 

 

7. Tekliflerin Verilmesi ve Değerlendirilmesi:  

7.1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ham  kemikleri (yumuşak madde dahil) (şarta tabiiler dahil) için 

en yüksek teklif kazanmış sayılacak ve ihale sona erecektir. 

 

8. İhale Komisyon Kararının Onaylanması ve Sözleşmeye Davet 

8.1..İhale yetkilisi İhale Komisyonunun Karar tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde ihale 

kararını onaylar veya ihaleyi iptal eder.  

8.2. İhale üzerinde kalan istekli, iadeli taahhütlü mektupla veya faks ile sözleşme imzalamaya 

davet edilir. İhale Komisyon Kararı isteklinin kendisine veya yetkili temsilcisine Kombina 

Müdürlüğünde imza karşılığı da tebliğ edilebilir.  

8.3. İstekli tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde kesin teminatını vererek sözleşme 

imzalamak zorundadır.  

8.4. İhale üzerinde kalan istekli verilen süre içinde kesin teminat vererek sözleşme imzalamadığı 

takdirde, herhangi bir protestoya veya hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı irat 

kaydedilir.  

8.5. Alıcı ile sözleşme imzalandıktan sonra Alıcının ve teklifleri uygun bulunmayan isteklilerin 

geçici teminatları iade edilir. 

8.6. Sözleşmeyi imzalayan Alıcı, sözleşmenin yürütülmesi için Kombina Müdürlüğü ile Alıcı 

adına irtibat kurmaya ve sözleşme kapsamındaki işleri takip etmeye yetkili personelin isim listesini 

ve irtibat bilgilerini içerir, imzalı-mühürlü listeyi Kombinaya verir. 



 ET VE SÜT KURUMU  

TRABZON ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Yürürlük Tarihi 25/01/2023 

Revize Tarihi    25/01/2023 

 BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KEMİK 

(YUMUŞAK MADDE DAHİL) (ŞARTA 

TABİİLER DAHİL) 

SATIŞ ŞARTNAMESİ 

Revizyon No 1 

Sayfa No 
 

3/5 

 

3 

 

 

9. Kemiklerin Teslim-Tesellüm yeri ve şekli: 

9.1.  Kemiklerin teslim yeri, Kombina rampasıdır.  

9.2. Üretilen kemiklerin yüklenmesi ve taşınması ile ilgili tüm masraflar Alıcıya aittir.  

9.3. Alıcı veya temsilcisi yükleme esnasında hazır bulunacaktır. Hazır bulunmaması halinde ise 

Kurum tarafından tutulan tutanaklara itibar olunur. 

9.4. Alıcı, parçalama sonucu ortaya çıkan ham kemikler her haftanın son iş gününe kadar teslim 

almalıdır. Her haftanın son iş günü teslim alınmayan kemiklerin sorumluluğu kuruma ait 

değildir. Her haftanın son iş günü teslim alınmayan kemikler için alıcıya ihtar çekilecek olup; ihtar 

sonucu alınmayan kemikler için Kombina Müdürlüğümüz tarafından kurulan komsiyonun kararı ile 

alıcıya alınmayan kemik bedelinin %5’i oranında cezai işlem uygulanabilir. Alıcının cezaya 

herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır.  

 

10. Kemik Bedelinin Ödenmesi: 

Ödeme şekli, Alıcının yazılı talebi ve Kombinanın uygun görüşü ile belirlenir. 

10.1. Peşin Ödeme: Mal bedeli, ürün teslimatı yapılmadan önce Kombina veznesine veya banka 

hesabına yatırılarak ödenir. Mal teslim alınmadan önce kredi kartı ile yapılacak ödemeler de 

peşin ödeme sayılır. 

10.2. Vadeli Ödeme: Alıcı mal bedelini vadeli ödemek istediği takdirde bu talebini Kombina 

Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Alıcının bu talebi Kombina Müdürlüğünce uygun bulunduğu 

takdirde, Alıcıdan sözleşme dönemi içerisinde üretilecek olan tahmini kemik miktarının satış 

değerinin 2 (iki) katına tekabül edecek tutarda Mal Bedeli Teminat alınmak kaydıyla Kombina 

Müdürlüğü tarafından 90 günü aşmayacak şekilde vadeli satış yapılabilir. Vadeli satışlarda mal 

bedeli üzerinden aylık %2 oranında vade farkı uygulanır. 

10.3. Vadeli satışlar için Alıcıdan alınacak Mal Bedeli Teminat mektupları en az 8 ay olarak 

düzenlenmelidir. 

10.4. Peşin ödeme yapan Alıcı sonradan vadeli alım yapmak istediği takdirde, Alıcıdan istenecek 

Mal Bedeli Teminat tutarı hesaplanırken sözleşmenin kalan süresi içinde yapılacak tahmini kesim 

sayısı ve üretilecek kemik miktarının iki katı üzerinden hesaplama yapılır.  

10.5. Öngörülemeyen nedenlerden ötürü, sözleşme süresi içerisinde Kombinanın hayvan kesim 

sayısında tahmin edilemeyen olağan dışı artış meydana geldiği takdirde, Kombina Müdürlüğü mal 

teslimatına devam etmek için Mal Bedeli Teminat tutarının artırılmasını talep eder.  

11. Gecikme -Temerrüt Faizi 

11.1. Vadeli satışlarda vadenin aşılması durumunda Alıcıya yazılı ihbarda bulunularak mal bedelini 

ödemesi için tebligat tarihinden itibaren 1 hafta süre verilir. Alıcı verilen süreye rağmen mal bedelini 

ödemezse temerrüde düşer ve bu durumda sürenin bittiği tarihten itibaren Alıcı aleyhine 3095 sayılı 

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin kanunda öngörülen ve Merkez Bankasınca belirlenen avans 

faiz oranlarında gecikme faizleri ve alacaklar Mal Bedeli Teminat Mektubunun nakde çevrilmesi 

veya nakit teminattan düşülmesi suretiyle tahsil edilir.  

11.2. Temerrüt faizi işletilmesini gerektiren durumun ortaya çıkışından alacakların tahsil edildiği 

tarihe kadar geçecek süre içinde bu alacak ile ilintili olarak ortaya çıkacak diğer tüm masraflar da 

Alıcının Mal Bedeli teminatından tahsil edilir. Bu durumda Kombina Müdürlüğü sözleşmeyi tek 

taraflı feshederek Alıcının verdiği Kesin Teminatı irat kaydeder. Mal Bedeli teminatından 

alacakların tahsil edilmesinden sonra kalan tutar Alıcıya iade edilir.  

 

12.  İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması 
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  İhale ilan edildikten sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin 

hazırlanmasını etkileyebilecek maddi-teknik hatalar veya eksikliklerin Kombina Müdürlüğünce tespit 

edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde düzeltme metni düzenlenmek suretiyle 

ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. 

13. İhalenin Yapılıp Yapılmamasında Serbestlik ve İhalenin İptali 

13.1. Kurumumuz 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından. satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 

13.2. İhalenin tekliflerin toplanmasından önce iptal edilmesi durumunda, iptalin gerekçesi de 

belirtilmek suretiyle durum ihale duyurusunun yapıldığı mecralarda verilecek ilanla duyurulur.  

13.3. İhale tekliflerin toplanmasından sonra iptal edilmişse, durum iptalin gerekçesi de belirtilmek 

suretiyle isteklilere yazılı olarak tebliğ edilir. Bu durumda iptale ilişkin ayrıca ilan verilmesi 

gerekmez. 

13.4. İhalenin iptal edilmesinden dolayı istekliler herhangi bir hak iddia edemezler. 

14. Teminatlar  

14.1. Teminat olarak; Türk parası veya Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Devlet İhaleleri 

Genelgesi’ndeki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu verilebilir. 

Geçici Teminat: Geçici teminat miktarı 6.000 TL olup, nakit olarak yatırılması halinde Kombina 

hesap numarasına yatırılabilecektir. (KURUM HESAP NO: ET VE SÜT KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR BANKASI ANKARA ÇETİN EMEÇ ŞUBESİ: TR83 0001 

5001 5800 7315 8746 36) banka dekontunu zarf içerisinde diğer evraklar ile birlikte Kuruma 

tevdii eder. Geçici teminat mektubu verilmesi halinde ise yine evraklar ile birlikte zarf içerisinde 

Kuruma tevdii eder. Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 45 günden az 

olmayacak şekilde düzenlenmelidir. (TEKLİF SUNACAK İSTEKLİ FİRMALARDAN GEÇİCİ 

TEMİNAT TALEP EDİLMEYECEK OLUP, TEKLİFİ KABUL EDİLEN FİRMADAN 

SÖZLEŞME AŞAMASINDA KESİN TEMİNAT ALINACAKTIR. KESİN TEMİNAT 15.2. 

MADDEDE BAHSİ GEÇEN HESABA YATIRILACAKTIR. KESİN TEMİNAT TUTARI 

EK’TEDİR.) 

Kesin Teminat: Kesin teminat miktarları geçici teminat miktarlarının iki (2) katı olacaktır. İhale 

üzerinde kalan istekli sözleşme aşamasında kesin teminat bedelini Kurum hesaplarına yatırır veya 

aynı tutardaki Kesin Teminat Mektubunu Kombina Müdürlüğü’ne verir. Kesin Teminat Mektubu 

en az 8 ay süreli olarak düzenlenmelidir. 

14.2. Mal bedeli teminatı:  

Alıcının peşin ödeme yapması ve kemikleri günlük teslim almayı tercih etmesi halinde; mal 

tesliminin mesai sonrasına veya resmi tatil günlerine denk gelmesi ihtimaline karşı, bedeli tahsil 

edilemeyen kemiklerin Alıcıya teslim edilebilmesi için Kombina Alıcıdan sözleşme dönemi içinde 

haftalık bazda üretilmesi planlanan (tahmin edilen) ham kemiğin (……kg) parasal kıymeti 

(…………..TL) kadar mal bedeli teminatını sözleşme imzalanmadan önce almıştır. 

  15. Vergi-Resim ve Harçlar 

15.1. Yapılacak iş ile ilgili verilecek komisyon kararlarına ilişkin karar pulu tutarları ile 

imzalanacak sözleşmelere ilişkin Damga Vergisi ve diğer her türlü Harç ve Resimler Alıcıya aittir. 

16. İkinci En Yüksek Teklif Sahibine Bildirim 

16.1. İhale üzerinde kalan isteklinin süresi içinde kesin teminatı vererek sözleşme imzalamaması 

veya bu isteklinin/isteklilerin ihaleden yasaklı olduğunun/olduklarının sonradan tespit edilmesi 

hallerinde ikinci en yüksek teklifin sahibine/sahipleri sözleşme imzalamak üzere davet edilebilir. 

16.2. İkinci en yüksek teklifin sahibi de verilen sürede Kombinaya gelerek sözleşme imzalamadığı 

takdirde üçüncü istekli davet edilir veya ihale iptal edilir. 

  17. Yetkili Mahkemeler: 
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İhtilaf halinde Trabzon Mahkemeleri yetkilidir. 

  18. Diğer Hususlar: 

18.1. Kurum ihalenin herhangi bir aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutar. 

   19. Kişisel Verilerin Korunması 

   19.1.Alıcı, Kurum tarafından "Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni" ile 

bilgilendirildiğini, metni okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. 

19.2. Alıcı, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, işbu madde altında 

düzenlemeler ile sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 

"Veri Sorumlusu" ve "Veri İşleyen" için öngördüğü tüm yükümlülüklere uymak zorundadır. 

 19.3. Alıcı, sözleşmenin ifası sırasında veya sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak Kurum 

hakkında öğrendiği, eriştiği veya herhangi bir şekilde elde ettiği kişisel verileri yalnızca sözleşmede 

belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecek, söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini, 

bu verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli 

her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır. 

19 maddeden ibaret olan, iş bu şartnamenin her maddesinden açıkça bilgi aldım, her maddesinin 

içeriğini öğrendim ve karşılıklı müzakere ile okudum ve kabul ettim. 
          

 

 

 
         .../…/202.. 

 

 

 

İsim/Kaşe ve İmza 
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KOMBİNA 
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KEMİĞİ 

KESİN TEMİNAT MİKTARI (TL) 

TRABZON 12.000,00 


