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KARKAS ET, SAKATAT VE DERİ SATIŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. Amaç: Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şubesi faaliyetleri 

sırasında mecburi kesimi yapılan hayvanlardan (Sığır, koyun, keçi) elde edilen ürünlerin 

satışının yapılması. 

2. Kapsam: Bu teknik şartname; CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ Müdürlüğü’nde 

yetiştiriciliği yapılan damızlık ve reforme sığır, koyun ve keçilerin ilgili yönetmelik ve 

talimatlar çerçevesinde mecburi kesime tabii tutulan hayvanlardan elde edilen ekli 

cetvelde miktarı belirtilen karkas et, sakatat ve derilerin satışını kapsamaktadır. 

3. Tanımlar: Bu şartnamede; 

 

      Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü          : İdare 

       Üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi  : Yüklenici, olarak anılacaktır. 

a. Sığır Eti Kemikli: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün sığır ırklarından cinsiyet 

ve yaş gözetmeksizin elde edilen kemikli eti (karkas) ifade eder 

b. Sığır Ciğeri: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün sığır ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen sığır ciğerini ifade eder. 

c. Sığır Kellesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün sığır ırklarından buzağılar hariç 

tutulmak kaydıyla cinsiyet ve yaş gözetmeksizin elde edilen sığır kellesini ifade 

eder. 

d. Sığır İşkembesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün sığır ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen sığır işkembesini ifade eder 

e. Sığır Derisi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün sığır ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen sığır derisini ifade eder 

f. Koyun Eti: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen koyun etini ifade eder. 

g. Kuyruk Yağı: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen kuyruk yağını etini ifade eder. 

h. Koyun Ciğeri: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen koyun ciğerini ifade eder. 

i. Koyun Kellesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen koyun kellesini ifade eder. 

j. Koyun İşkembesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet 

ve yaş gözetmeksizin elde edilen koyun işkembesini ifade eder. 

k. Koyun Bağırsağı: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet 

ve yaş gözetmeksizin elde edilen koyun bağırsağını ifade eder. 

l. Koyun Derisi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün koyun ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen koyun derisini ifade eder. 

m. Keçi Eti: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen keçi etini ifade eder. 

n. Keçi Ciğeri: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen keçi ciğerini ifade eder. 

o. Keçi Kellesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen keçi kellesini ifade eder. 
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p. Keçi İşkembesi: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen keçi işkembesini ifade eder. 

q. Keçi Bağırsağı: İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve 

yaş gözetmeksizin elde edilen keçi bağırsağını ifade eder. 

r. Keçi Derisi: : İşletmede yetiştiriciliği yapılan bütün keçi ırklarından cinsiyet ve yaş 

gözetmeksizin elde edilen keçi derisini ifade eder. 

s. Kesimhane : 07.02.2016 tarih ve 29617 sayılı resmi gazetede yayımlanan Küçük 

kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallına dair yönetmelik 

kapsamında faaliyet gösteren Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Kesimhanesini ifade eder  

t. Kesimhane Sorumlusu: İşletmede çalışan, kesimhane de görevlendirilen veteriner 

hekim. 

 

 

 

GENEL HÜKÜMLER 

 

4. İdarenin kesimhane ve hayvancılık ünitelerinde elde edilen et ve diğer ürünlerin teslim 

yeri İşletme kesimhanesidir. Et, sakatat ve diğer ürünlerin taşınması yükleniciye aittir 

5. Yükleniciye teslim edilecek et ve diğer ürünlerde tartım yeri için kesimhanede bulunan 

tartı esastır. Yüklenici buna itiraz edemez. 

6. İşletmede kesimi yapılan hayvanların karkaslarında kalite ayrımı yapılmayacak 

karkaslar tek fiyat üzerinden satılacaktır. 

7. Yüklenici kesimhane sorumlusunun onayladığı bütün etleri ve diğer ürünlerin tamamını 

almak zorundadır. Yüklenici bu duruma itiraz edemez. 

8. Et ve diğer ürünlerin taşınmasında yüklenici ilgili mevzuata uymak zorundadır. 

Uymaması durumunda oluşacak cezalardan yüklenici sorumludur. Cezai durumda 

yüklenici hak talebinde bulunamaz. 

9. Yüklenici kesimhanede teslim edilen et, sakatat ve diğer ürünleri (deri hariç) soğutma 

tertibatı olan araçlarla taşımak zorundadır. Aksi halde yükleme yapılmaz, Teslimatın 

yapılamaması durumunda oluşacak zarar yükleniciden tahsil edilir. 

10. Yüklenici karkas etleri, sakatatları ve derileri ayrı araçlar ile ilgili mevzuat hükümlerine 

göre taşımak zorundadır, yüklenici bu duruma itiraz edemez. 

11. Kesimhanede Sığır eti çeyrek karkas (4 parça), koyun ve keçi eti bütün karkas (tek parça) 

olarak yükleniciye teslim edilecektir. 

12. Yüklenici kesim yoğunluğuna göre İdarenin talebi doğrultusunda 24 saat içerisinde 

kesimhaneye gelerek eti almak zorundadır. Gelmemesi durumunda bunların 

bozulmasından kaynaklanan zarar teslim edilmiş gibi yükleniciye fatura edilecektir. 

Çağrı telefon ile yapılacak ayrıca yazılı tebligat beklenmeyecektir. 

13. Yüklenici hafta sonları ve resmi tatillerde (Cumartesi, Pazar, Milli Ve Dini Bayramlar 

vb.) çağırılması durumunda ürünleri almak zorundadır. 

14. Yüklenici kesimlerden elde edilecek hayvan derilerini 7 günde biri geçmeyecek şekilde 

et ve diğer ürünlerden ayrı şekilde alacaktır. 

15. İdare kesimhaneden kendi mutfağı ve ambarı için ihtiyaç duyduğu miktarda ve evsafta 

et, sakatat ve diğer ürünleri alacaktır. İdarenin kendi ihtiyacı için kullanacağı et ve diğer 

ürünlerin temin edilmesi önceliklidir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez hak talebinde 

bulunamaz. 
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16. İdare kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokol ve sözleşmeler gereği kasaplık 

hayvanları buralarda kestirebilir yüklenici bu duruma itiraz edemez. 

17. İdare yetkili personeli olmadan et, sakatat ve diğer ürünlerin yüklemesi 

yapılmayacaktır. Teslimatlar mücbir sebepler haricinde (salgın hastalık, toplu telefat, 

yangın, afet, soğuk hava depolarının arıza yapması, elektrik kesintisi vb.) idarenin 

belirlediği mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.   

18. Yükleniciye bağlı işçilerin; Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlara uymaması nedeni ile iş 

kazası, meslek hastalığı, vs. durumlarda sorumluluk yükleniciye aittir. Belirtilen 

hususlardan dolayı İdarenin uğrayacağı zarar yükleniciden tahsil edilir. 

19. Yüklenici, çalıştırdığı işçiler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre 

gerekli tedbirleri almak zorundadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş kazalarında yüklenici 

sorumludur. 

20. Yüklenici et, sakatat ve diğer hayvansal ürünlerin nakli sırasında kullandığı araçların 

gerekli belgelerini almak zorundadır. Bu belgelerin eksikliği halinde cezai sorumluluk 

yükleniciye aittir. 

21. Bu şartname 21 maddeden ibaret olup İhaleye iştirak etmiş olanlar tüm maddeleri aynen 

kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

 

Selami BEDİZ    Zafer ÖZ 

Hayvancılık Müdür. Yard.   İşletme Müdürü 

 

 

 

 

 

 

Ek: Satışa Sunulacak Ürün Miktarları Cetveli 


