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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ 

MADDESİNİN (a) BENDİ KAPSAMINDA YURTİÇİ - YURTDIŞI BÜYÜK VE 

KÜÇÜKBAŞ DAMIZLIK VE BESİLİK HAYVAN 

ALIMINA İLİŞKİN YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında yurt içi ve yurt dışından üretici/üretici 

birliklerinden yüksek genetik kapasiteye sahip üstün vasıflı büyük ve küçükbaş damızlık 

hayvanlar ile büyükbaş besi materyali satın alınması usul ve esaslarını düzenler. 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesinin (a) bendi ve Kamu İhale Kurumunun 21/4/2016 tarihli ve 54233963/6102709-7954 

sayılı görüşüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede yer alan; 

a) Bakanlık; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 

b) Büyükbaş damızlık; her çağdaki damızlık vasfındaki büyükbaş erkek ve dişi materyalleri, 

c) Küçükbaş damızlık; her çağdaki damızlık vasfındaki küçükbaş erkek ve dişi materyalleri, 

ç) Büyükbaş besi materyali; büyükbaş besi yetiştiriciliğinde kullanılacak kombine/etçi/melez 

ırklarındaki erkek ve dişi materyalleri, 

d) Fiyatı önceden ilan edilerek yapılacak alım; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim 

Kurulu Kararı ile belirlenecek ve ilan edilecek olan fiyat, ödeme şartları ve teknik şartname 

esaslarında büyük ve küçükbaş damızlık hayvanlar ile büyükbaş besi materyallerinin yurtiçi 

veya yurtdışındaki üretici/üretici birliklerinden yapılacak alımları, 

e) Genel Müdür: Tarım İşletmeleri Genel Müdürünü, 

f) Genel Müdürlük: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, 

g) İşletme: Genel Müdürlüğe bağlı faaliyet yürüten taşra teşkilatını, 

h) Genel Müdürlükte pazarlıkla yapılacak alım: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim 

Kurulu Kararı ile belirlenecek, ödeme şartları ve teknik şartname esaslarında yurtiçi veya 

ihracatçı konumunda olan yurt dışındaki üretici/üretici birliklerinden alınacak tekliflerin 

kuruluşta değerlendirilmesi veya Genel Müdürlük Makamının yetkilendirdiği heyet marifetiyle 

toplanarak Alım Komisyonuna ulaştırılan tekliflerin kuruluşta değerlendirilmesi suretiyle 

yapılacak doğrudan alımları, 
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ı) Mahreç ülkede pazarlıkla yapılacak alım: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim 

Kurulu Kararı ile belirlenecek tavan fiyatın üstünde olmamak şartıyla, teknik şartname 

esaslarında ve önceden belirlenmiş ödeme koşullarıyla yurtdışındaki ihracatçı konumundaki 

üretici/üretici birliklerinden alım komisyonu tarafından pazarlık usulü ile yurt dışında 

yapılacak doğrudan alımları, 

i) Sözleşme: Genel Müdürlük ile yurtiçi veya yurtdışındaki üretici/üretici birlikleri arasında 

yapılacak yazılı anlaşmayı, 

j) Teknik Şartname: Alınacak hayvanların teknik özelliklerini belirten şartnameyi, 

k) Üretici Birlikleri: Yurtiçi/yurtdışı damızlık hayvan yetiştirici birlikleri ve bunların alt 

birliklerini, 

l) Üretici: Hayvancılık işletmelerinde hayvanların yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri, 

m) TİGEM; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, 

n) Yönetim Kurulu: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulunu, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonların Oluşturulması, Görevleri ve Sözleşme İmzalanması 

Alım Komisyonun Oluşturulması 

MADDE 4- (1) Bu Yönerge esaslarında yurtiçi/yurtdışından büyükbaş ve/veya küçükbaş 

damızlık ve/veya besi materyallerinin alımları ile ilgili iş ve işlemlerde görevli biri başkan 

olmak üzere en az 3 kişiden müteşekkil bir veya birden fazla Alım Komisyonu oluşturulur. 

(2) Alım Komisyonu, Ticaret Daire Başkanlığının teklifi, Ticaret Daire Başkanlığının bağlı 

olduğu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün Olur'u ile teşekkül 

ettirilir. 

Alım Komisyonunun Görevleri 

MADDE 5- (1) Yurtiçi ve yurtdışından damızlık/besi materyali alımı ile ilgili oluşturulacak 

komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir: (Değişiklik: 23/09/2016 tarihli ve 118 sayılı YKK) 

a) Yurtiçi veya yurtdışında alımı planlanan büyük ve küçükbaş damızlık ile büyükbaş besi 

materyallerin alımı yapılacak yer, bölge veya ülkelerde piyasa araştırması yapmak ve 

sonuçlarını Genel Müdürlük Makamına sunmak, 

b) Teknik Şartnamelerde belirtilen hayvanların tedarik edilebileceği yurtiçi/yurtdışı 

üretici/üretici birliklerini araştırmak ve belirlemek, 

c) Yurtdışı tedariki planlaması yapılması durumunda geçici yurtdışı görevi, süresi, Olur'u, 

avansı vs. hazırlıklarının yapılmasını sağlamak, 

ç) Teknik Şartname esaslarında büyük ve küçükbaş damızlıklar ile besi materyalleri alımlarının 

gerçekleştirileceği üretici/üretici birlikleri ile ön görüşmeler yaparak; alım fiyatı ile ilgili 

teklifleri toplamak, toplanan teklifleri değerlendirmek (varsa Yönetim Kurulu tarafından  
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belirlenen tavan fiyatlarını geçmemek üzere), mutabakata varılan fiyat esas alınarak komisyon 

kararı almak ve TİGEM Yetki Devri Talimatı’nda belirlenen yetki limitlerine göre Onay 

Makamına sunmak, 

d) Alım yapılacak/sözleşme imzalanacak üretici/üretici birlikleri olduğu hususunun alım 

yapılacak ülke mevzuatına göre belgelendirilmesini sağlamak. 

e) Onay Makamı’nca onaylanan Alım Komisyon kararı kapsamında hazırlanacak alım 

sözleşmesi yurtdışı üretici/üretici birlikleri ile Alım Komisyonu başkanı tarafından imzalanır. 

Hayvan Seçim Komisyonunun Oluşturulması 

MADDE 6- (1) Hayvan seçim komisyonları, Hayvancılık Daire Başkanlığının teklifi, ilgili 

genel müdür yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün Olur'u ile oluşturulur. 

(2) Hayvan seçim komisyonu yurt içi ya da yurtdışında tek bir yerde seçim yapmakla 

görevlendirilebileceği gibi, aynı veya farklı ülkelerde birden fazla yerde seçim yapmakla da 

görevlendirilebilir. 

Hayvan Seçim Komisyonunun Görevleri 

MADDE 7- (1) Bir veteriner hekim ve bir zooteknistTen oluşturulacak hayvan seçim 

komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Alım için sözleşmesi imzalanan üretici/üretici birliklerine ait hayvanlar içerisinden teknik 

ve sağlık kriterlerine uygun olarak hayvan seçimini yapmak ve seçilen hayvanların listesini 

oluşturarak tutanağa bağlamak, 

b) Hazırlanacak tutanağa, hayvan seçim komisyonunun tüm üyeleri ve alım yapılacak kişi veya 

tüzel kişi temsilcilerinin imzalarını almak, 

c) Hazırlanacak tutanak suretlerini ilgili mercilere ulaştırmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Alım Usulleri 

MADDE 8 - (1) Yurtiçi/yurtdışındaki üretici/üretici birlikleri büyük ve küçükbaş damızlık 

hayvanlar ile büyükbaş besi materyalinin satın alınması; 

a) Fiyatı Önceden İlan Edilerek Yapılacak Alım, 

b) Mahreç Ülkede Pazarlıkla Yapılacak Alım, 

c) Genel Müdürlükte Pazarlıkla Yapılacak Alım,  

olmak üzere 3 ayrı usul ve esaslarda yapılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Alım Sözleşmelerinde yer alacak hususlar 

Alım sözleşmeleri 

MADDE 9- (1) Yurtdışından alımına karar verilen büyükbaş/küçükbaş damızlıkların/ besi 

materyallerinin alımları gerçekleştirilmeden önce üretici/üretici birlikleri ile örneği ekte 

sunulan sözleşme yapılacaktır. 

(2) Alım sözleşmelerinde; alımı yapılacak hayvanların teknik ve sağlık şartları, miktarı, seçim 

usul ve esasları, fiyat, ödeme ile ilgili usul ve esaslar, teslim şartları, hayvanların geleceği 

gümrük adı, nakliye ve sigorta gibi hususlar belirlenecektir. 

(3) Yurtdışı alımlarda teslim şekli sözleşmelerde açıkça belirtilecek ve buna ilişkin hususlara 

yer verilecektir. 

(4) Ödemelerle ilgili hususlar alım sözleşmelerinde belirlenecektir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 22/06/2016 tarihli ve 2016.25.21083 sayılı 

Makam Olur ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme 

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür. 

 

 

Değişiklik: 02/09/2016 tarihli ve 48 sayılı YKK 

Değişiklik: 23/09/2016 tarihli ve 118 sayılı YKK 

 


