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Bu Şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet yürüten ve süt 
satışının yapıldığı İşletme Müdürlüğüne “İŞLETME”, ihaleye katılıp üzerine ihale kalan gerçek 
ve tüzel kişiler de “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmıştır. 

 
Madde 1. İhale konusu inek sütünün teslim yeri TİGEM’e(Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü) bağlı faaliyet gösteren ve sütü ihale edilen İşletme Müdürlüğünün sığırcılık tesisleri 
süt sağım ünitesi olup, müşteri veya yetkili temsilcisi işleri İşletme Yetkililerince verilecek 
program ve teknik şartnamede belirtilen esaslar dâhilinde yapacaktır. 

 
Madde 2. Sütler müşteri veya yetkili temsilcisine, İşletmenin yetkili elemanı tarafından 

İşletme Müdürlüğü Sığırcılık Tesislerinde teslim edilecektir. Sütler İşletmede, müşteri veya 
yetkili temsilcisi tarafından muayene edilerek teslim alınacaktır. Muayeneler süt soğutma 
tankından alınan süt ile yapılacak, muayene sonrası sütler araca kısa sürede aktarılacaktır. 
Muayene edilmeden teslim alındığı takdirde İşletmenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.  

 
Madde 3. Müşterinin sütünü taşıyan süt kamyonu ve sürücüsü İşletme tarafından 

gösterilen hattan dezenfeksiyon ünitesinden geçtikten sonra sağım haneye gidecektir. Ayrıca 
sığırcılık tesislerine giriş-çıkışlarda hayvan sağlığı ile çevre temizliği, işletme güvenliği ve diğer 
hususlarla ilgili işletmenin yazılı ve sözlü talimatlarına uyacaktır. Talimatlara uymayan 
sürücüler İşletmeye süt almaya bir daha gönderilmeyecektir. Aksi takdirde süt verilmeyecek 
olup, o gün üretilen sütün bu nedenle zayi olması (Asitliğinin yükselmesi, depolama 
kapasitesinin az olması nedeniyle ilk sağılan sütün dökülmesi vb.) durumunda İşletme bu 
husus hakkında tutanak tutarak zayi olan süt bedelini müşteriden tahsil edecektir. Müşteri veya 
yetkili temsilcisi İşletmenin iş düzenine, genel ahlak kurallarına ve disiplinine kesinlikle 
uyacaklardır.  
 

Madde 4. Süt, işletmenin sağım saatleri ve depolama kapasitesi göz önüne alınarak 
günde bir veya iki defa da teslim alınacaktır. Süt, tanklarının günlük düzenli temizliği ve 
dezenfeksiyonunun yapılabilmesi için her gün bir ya da iki defa İşletmenin tespit ederek 
müşteriye yazılı olarak bildireceği saatler arasında teslim alınacaktır. Müşteri tarafından bu 
saatlerin dışına çıkılması ya da sütlerin zamanında teslim alınmaması nedeniyle sütlerin 
tamamının ya da bir kısmının bozulması veya soğutucu tankların bir sonraki sağıma kadar 
temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılamaması sonucu doğacak zarar ziyandan müşteri sorumlu 
olup zarar ziyan bedeli müşteri tarafından ödenecektir. 

 
 
Madde 5. İşletmede sütün teslim edilmesinden sonra (müşteri veya yetkili temsilcisi 

tarafından teslim alındıktan sonra) meydana gelecek tartı noksanlığı, bozulma ve diğer zarar-
ziyanlardan sorumlu olmayacaktır.  
 

Madde 6. Süt İşletme tarafından + 4 ile + 8 dereceye kadar soğutulacaktır. İşletmenin 
soğutma tanklarında arıza olması halinde arıza giderilinceye kadar ya da işletmenin günlük süt 
üretimi süt soğutma ve depolama tanklarının kapasitesini aştığı takdirde Müşteri sütü 
soğutulmadan ve sağım sonunda işletmenin belirleyeceği saatler doğrultusunda gerekirse 
günde iki defa teslim almak zorundadır. Bu gibi durumlar esnasında sütün teslim edilmesi için 
Müşteriye İşletme yetkililerince şifahen bilgi verilmesi yeterli olacaktır. Aksi takdirde 
oluşabilecek zarar ve ziyandan tamamen Müşteri sorumlu olacaktır  
 



 Madde 7. Teslim edilecek sütler TSE’nin 1018 sayılı standart normlarına uygun 
olacaktır. Müşteri isterse süt teslim alma esnasında kaynatma deneyi ve alkol testi yapabilir. 
Alkol testinde problemli olduğu tespit edilen sütlere kaynatma testi de yapılacak, kaynatma 
testinde kesilmeyen sütler Müşteri tarafından teslim alınacaktır. Süt analiz neticelerinde itilaf 
doğması halinde tarafların müştereken alacakları numune masrafları müşteri tarafından 
karşılanmak kaydıyla İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü veya Üniversite Gıda Kontrol 
laboratuvarlarında analiz ettirilir ve bu değerlere itibar edilir. Müşteri veya yetkili temsilcisi sütü 
aracına yüklediği andan itibaren tüm sorumluluğu ile beraber teslim almış sayılacaktır. 

 
Madde 8.  Asitlik derecesi inek sütünde SH 7-9 olacaktır. ( asitlik testinde %68 lik alkol 

kullanılacaktır.) Kontroller süt alım esnasında yapılacak daha sonra yapılan şikâyetler dikkate 
alınmayacaktır. Ancak işletme mahallinde yapılamayan kontrolleri için süt kazanından işletme 
personeli ve müşteri yetkilisi ile birlikte numune alınacaktır. 

 
Madde 9.  İhtilaflı sütler İşletme istediği takdirde Müşteri tarafından sütün %20’si bedel 

ile İşletmenin istediği süt ürünlerine dönüştürüldükten sonra İşletmeye teslim edilecektir. İhtilaflı 
sütün ve üretilen ürünlerin nakliyesi Müşteriye aittir. 

 
Madde 10. Müşteri süt üzerinde detaylı analizleri (süt yağı, süt kuru maddesi, süt 

proteini, somatik hücre, bakteri, asitlik, yoğunluk vs.) her gün yaparak analiz sonuçlarını her 
ay en az iki kez https://analiz.tigem.gov.tr adresindeki uygulamaya girecektir. Girilmediği 
takdirde İdari Şartnamede konu ile ilgili yer alan cezai müeyyide uygulanacaktır. 

 
Madde 11.   İşletme günlük istihsal edilen sütten, buzağı, personel ve iaşenin ihtiyacı 

olan sütü ayırdıktan sonra kalan miktarı müşteriye teslim edecektir. 
 
Madde 12. İşletmenin hayvanlarında olabilecek bir hastalık nedeniyle süt teslimatı 

yapılamazsa Müşteri, herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Çıkabilecek herhangi bir 
hastalıkta sütün, ısıl işlem uygulanarak değerlendirilmesinde bir sakınca yoksa Müşteri, bu 
sütleri de aynı fiyatla almak zorundadır. 

 
Madde 13.  İşletmede yıllık aşı, test uygulama programına göre hayvanlara aşı, test 

uygulaması yapılmadan en az bir gün önce Müşteriye bilgi verilecektir. Müşteri gerekli önlemini 
alarak aşılanan hayvanların sütlerini ihale fiyatından almak zorundadır. 
 

Madde 14. İşletmede sütün yağı alınmayacaktır. Yıl içerisinde Üretilen sütün kuru 
madde, yağ, protein vb. oranları mevsim ve besleme şatlarına göre değişiklik 
gösterebileceğinden dolayı müşteri memeden sağılan sütün kuru madde, yağ, protein vb. 
oranlarını olduğu gibi kabul etmek zorundadır. 
 

Madde 15. İşletmede süt sığırcılığı faaliyetleri devam ettiği sürece Müşteriye süt 
verilecektir. Herhangi bir nedenle süt sığırcılığı faaliyetleri durdurulduğu takdirde süt 
verilmeyecektir. Müşteri bundan dolayı bir hak iddia edemez. 

 
Madde 16. İşletmede üretilen Sütün Müşteri tarafından yukarıda belirtilen esaslar 

dâhilinde teslim alınmaması nedeniyle bozulması durumunda meydana gelecek tüm zarar ve 
ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır. Böyle bir durumda, bozulan süt Müşteriye (teslim alsın 
ya da almasın) teslim edilmiş sayılarak, bedeli ihale fiyatı üzerinden Müşteriden tahsil 
edilecektir. Müşteri bunun dışında bir hak talep edemez. 
 

Madde 17. Satılacak sütün miktarı tahmini olup (± %25) oranında değişebilir. Müşteri 
miktar değişikliğini kabul etmek zorundadır. Taahhüt edilen yıllık süt üretim miktarı, yıl içinde 
aylar itibari ile değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerden dolayı Müşteri her hangi bir hak talebinde 
bulunamaz 

https://analiz.tigem.gov.tr/


Madde 18.  İnek sütü yoğunluğu 1,029 gr /mililitre arasında olacaktır. 
 
 
Madde 19. Şartnamede belirtilmeyen fakat işin gereği yapılması veya yapılmaması 

gerekli olan işler İşletme tarafından yazılı veya sözlü olarak talimatlandırılır. Müşteri veya yetkili 
temsilcisi bu talimatlara uymak zorundadır. 

 
 
Madde 20.  Bu Şartname 20 maddeden teşekkül etmiş olup idari satış şartnamesi ile 

birlikte hüküm ifade eder. 
 
 
 
 
 
 
 

      Ahmet TUNCER    Ergun EROL 
Büyükbaş Hayvancılık Şube Müdürü V. Hayvancılık İşleri Daire Başkanı 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


