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MUHTELİF ET ÜRÜNLERİ TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

MADDE 1. İŞİN KONUSU 

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 6 (altı) aylık 

takribi ihtiyacı için 2. Maddede yazılı olan et ürünleri satın alınacaktır. 
 

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, Kırka 

Bor İşletme Müdürlüğü ”İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve 

üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır. 
 

MADDE 2. İSTENEN MİKTARLAR 

 

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER 

3.1. İstenen Özellikler 

 

3.1.1: DANA ANTRİKOT (KEMİKSİZ): 

Satın Alınacak Miktar: 6.000 kg 

Teslim Şekli:  Haftada 1 (bir) defa olmak üzere yaklaşık 300’er kg.lık partiler halinde 

vakumlu ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 

 Özellikleri:  

1) Et ürünleri 2 yaşından büyük hayvanlara ait olmayacak, idare yemekhanesine 

soğuk zincir içerisinde teslim edilecek olup, vakumlu ambalaj üzerinde; Parti no., 

kesim tarihi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, ürünün adı, üretici firmanın unvan 

ve adresi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kayıt ve onay no., muhafaza 

ısısı, menşei ile ilgili tüm bilgiler mevcut olacaktır. 

2) Et ürünleri kan, pislik (dışkı, sindirim organı muhteviyatı vb.), toprak, çamur ve 

yabancı maddelerle kirlenmiş olmayacaktır. 

3) Et ve yağ renginde değişme, yeşilimtrak, mavi, kahverengi, siyah renk oluşumu 

lekeleri, renkte matlaşma (donuklaşma) et yüzeyinde yapışkan sümüksü ifrazat 

oluşumu görülmeyecektir. 

4) Et ürünleri koruma soğukluğunu muhafaza edecek (termoking) özel araçlarla 

getirilecek, kesinlikle donuk olmayacak ve vakum ambalajı bozulmamış olacaktır. 

5) Et rengi pembe veya koyu pembe, lifleri ince, orta yağlı, yağ rengi açık krem ve 

tam etli olmalıdır. 

6) Teslim edilen parti et ürünleri içerisinde sakatat, iç yağ ve diz kapağından aşağı 

kısımlar var ise et yerine alınmayarak iade edilecektir.  

 

 

 

    S.No. Malzemenin Cinsi Ölçü Miktarı 

1 DANA ANTRİKOT Kg. 6000 

2 DANA BUT (KEMİKSİZ) Kg. 12000 

3 DANA CİĞERİ  Kg. 1200 

4 HAZIR PİŞMİŞ ET DÖNER Kg. 2800  



3.1.2: DANA BUT (KEMİKSİZ):  

Satın Alınacak Miktar: 12.000 kg 

Teslim Şekli:  Haftada 1 (bir) defa olmak üzere yaklaşık 400’er kg.lık partiler halinde 

fileli ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 

Özellikleri:  

1) Et ürünleri 2 yaşından büyük hayvanlara ait olmayacak, idare yemekhanesine 

soğuk zincir içerisinde teslim edilecek olup, vakumlu ambalaj üzerinde; Parti no., 

kesim tarihi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, ürünün adı, üretici firmanın unvan 

ve adresi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kayıt ve onay no., muhafaza 

ısısı, menşei ile ilgili tüm bilgiler mevcut olacaktır. 

2) Et ürünleri kan, pislik (dışkı, sindirim organı muhteviyatı vb.), toprak, çamur ve 

yabancı maddelerle kirlenmiş olmayacaktır. 

3) Et ve yağ renginde değişme, yeşilimtrak, mavi, kahverengi, siyah renk oluşumu 

lekeleri, renkte matlaşma (donuklaşma) et yüzeyinde yapışkan sümüksü ifrazat 

oluşumu görülmeyecektir. 

4) Et ürünleri koruma soğukluğunu muhafaza edecek (termoking) özel araçlarla 

getirilecek, kesinlikle donuk olmayacak ve vakum ambalajı bozulmamış olacaktır. 

5) Et rengi pembe veya koyu pembe, lifleri ince, orta yağlı, yağ rengi açık krem ve 

tam etli olmalıdır. 

6) Teslim edilen parti et ürünleri içerisinde sakatat, iç yağ ve diz kapağından aşağı 

kısımlar var ise et yerine alınmayarak iade edilecektir. 

 

3.1.3: DANA CİĞERİ:  
Satın Alınacak Miktar: 1.200 kg 

Teslim Şekli:  Ayda 1 (bir) defa olmak üzere yaklaşık 300’er kg.lık partiler halinde 

vakumlu ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 

Özellikleri: 

1) Ciğerlerin sıhhatli hayvanlardan alındığı veteriner tarafından belgelenecek ve 

genel görünüşleri itibari ile kusursuz olacak takım halinde (yürek ve akciğer hariç) 

sıhhi ambalajlarda teslim edilecektir. 

2) Ambalajının üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olup, 

gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır. 

3) Ciğerler koruma soğukluğunu muhafaza edecek (termoking) özel araçlarla soğuk 

zincir şeklinde getirilecektir. 

 

3.1.4: HAZIR PİŞMİŞ YAPRAK ET DÖNER: 

Satın Alınacak Miktar: 2.800 kg 

Teslim Şekli: Ayda 2 (iki) defa olmak üzere yaklaşık 200’er kg.lık partiler halinde 

uygun ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 

Özellikleri: 

1) Özel işlem görmüş %100 dana eti içeren yaprak etlerin kuyruk yağı ile birlikte 

belli oranlarda katmanlar halinde yerleştirilmesi ile elde edilen et ürünüdür. 

2) Alınacak döner %100 yaprak döner olacaktır. 

3) Hazır döner, kendine has tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku taşımamalıdır. 

4) Isıtılıp tadıldığında klasik döner tadı tam olarak hissedilmelidir. 

5) Alınacak ürün teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün önce üretilmiş olacaktır. 

6) Hazır dönere domates /domates salçası sosu ilave edilmiş olmayacaktır. 

7) Kimyasal özellikleri; yağ miktarı en çok %25, nem miktarı en çok %45, tuz 

miktarı en çok %2, pH en çok %6,5 olacaktır. 



8) Üretici firma dana hazır dönere ait İşletme Onay Belgesine sahip olacaktır. Bu 

belgeler mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

9) Ambalaj üzerinde firma adı ve adresi, malın adı, içindekiler, kullanılan katkı 

maddeleri, imal ve son kullanma tarihleri, seri ve kod numarası bulunacaktır. 

 

3.2. Teklif Kapsamı: Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

3.3. Tasarım Parametreleri: Bu madde boş bırakılmıştır. 

MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

MADDE 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE 

ŞARTLARI 

 

5.1. İşe Başlama Tarihi:  
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır. 

5.2. Teslim Süresi:  

Teslim süresi işe başlama tarihini müteakip 180 takvim günü olup; her hafta karşılıklı 

olarak belirlenecek bir günde haftalık terminler halinde İdarenin yemekhanesine teslim 

edilecektir. İdare yüklenici firmaya yazılı veya telefonla 2 (iki)  gün önceden haftalık 

ihtiyacını bildirilecek ve bildirilen miktardaki et ürünü belirlenen gün içerisinde en geç saat 

14.00’e kadar İdarenin yemekhanesine teslim edilecektir. 

5.3. Teslim Yeri ve Şartları: 

 Şartname konusu et ürünleri İşletmenin Yemekhanesine teslim edilecektir. Nakliye ve 

sigorta ile ilgili her türlü masraf Yükleniciye aittir. 

Teslimatlar da İşletmemiz kantar tartısı esas alınacaktır. Teslim edilecek et ürünleri 

mezbahane veteriner onaylı kesim fişi ile İdare tarafından teşkil edilecek heyet tarafından 

teslim alınacaktır. Yapılan teslimatlarda İdare ve yüklenici yetkililerince teslim ve tesellüm 

fişi tanzim edilerek imza altına alınacaktır.  

 

5.4. Bateri Limit:  Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

5.5. İdarenin Sorumluluğu: Malzemelerin tesliminde depoya alınması işi İdare tarafından 

yapılacaktır.  
 

5.6. Yüklenicinin Sorumluluğu: Malzemelerin İdare depolarına teslimine kadarki süreçteki 

uygun araçlarda nakliye vb. tüm sorumluluk yükleniciye aittir.   

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

Bu teknik şartnamede; belirtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. 

Satın alınacak olan et ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 

standartlarına uygun olması şarttır. İstekliler taze kırmızı etler için hem kendi adına 

düzenlenmiş hem de üretici firma adına düzenlenmiş alım konusu mal/malların faaliyet 

konusu olarak belirlendiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Onay 



Belgesine sahip olacaklardır. (Hayvanın kesildiği yer ile parçalandığı, işlendiği, 

ambalajlandığı yer farklı ise her iki yer için de bu belge verilecektir.) Ayrıca üretici/istekli 

firma, adına düzenlenmiş Helal Gıda Belgesine sahip olacaktır. Yüklenici tarafından getirilen 

ve teslim alınan et ürünlerinde her hangi bir bozulma, kokuşma olması halinde malzemeleri 

getiren yüklenici bunları değiştirmekle yükümlüdür.  

Yüklenici firmanın yetkilisi yada yetki verdiği bir kişi malzeme teslimi sırasında 

ürününün başında hazır bulunacaktır. Teslimat sırasında niteliği şartnamemiz şartlarına 

uymayan et ürünlerinin kabulü yapılmayıp, depoya alınmayacak, yüklenici sipariş edilen 

ürünün nitelikleri uygun olanları en geç saat 24:00 saat (1 gün) içerisinde teslim edecektir. 

Teslimat sırasında etlere ait kesim raporu, yurtiçi hayvan maddelerinin sevkine mahsus 

veteriner sağlık raporu ve araç dezenfekte raporu ibraz edilecektir. 

MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI 

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları: Teklifler TL cinsinden verilecektir. Yüklenici firma 

tarafından teslim edilen et ürünlerinin İşletme tarafından teslim ve tesellümü yapıldıktan sonra 

söz konusu et ürünlerine ait fatura ve ödemeye ilişkin diğer belgelerin Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren 5. (beşinci) gün 

yüklenicinin banka hesabına yapılacaktır" 

 

7.2. Kısmi Teklif: Teklifler işin tamamı için verilecektir.  

 

7.3. Avans: Bu iş için avans verilmeyecektir. 

 

7.4. Fiyat Dışı Unsurlar: Teklifte fiyat dışı unsurlar dikkate alınmayacaktır.  

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ 

Yüklenici tarafından teslim edilen et ürünleri aşağıda yazılan şartlar kapsamında, “Mal 

Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kontrol 

ve muayene edilerek kabul edilecektir. 

 

9.1. İşletmenin ihtiyacı olan muhtelif et ürünlerinin teslimini müteakip Muayene ve Kabul 

Komisyonu tarafından gerekli kontrol ve ölçümler yapılarak uygun olması halinde tesellüm 

işlemi yapılacaktır. 

 

9.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
 

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 

MADDE 10. GARANTİ 

Bu madde boş bırakılmıştır. 
 

 

MADDE 11. CEZALAR 



 

11.1. Sipariş verilen et ürünlerinin zamanında teslim edilmemesi veya teknik şartnamede 

belirtilen hükümlere uygun olmaması durumun da yüklenici firmaya yazılı ihtar yapılarak 

uyarılır. Gecikilen her gün için teslim edilmeyen et ürünleri bedelinin %2 (yüzde iki) oranında 

gecikme cezası uygulanır ve yüklenicinin hak edişinden ödenir. 

 

11.2. Teslim edilmeyen her parti et ürünlerini İdare gerek gördüğünde piyasadan bedeli 

yüklenicinin ilk hak edişinden kesilmek kaydıyla temin edilir. Ayrıca madde 11.1’ de 

belirtilen cezai müeyyide uygulanır. 

 

11.3. Yüklenici firma Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uymaması durumunda İdare her 

uygunsuz durum için Tutanak tutar ve Yüklenici firmaya yazılı olarak bildirir. Bu durum üç 

defa tekrar edilmesi durumunda İdare Sözleşmenin fesih yoluna gidebilir.   

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR  

- Fiyat farkı: YÜKLENİCİ kar kaybı dahil herhangi bir nedenle fiyat farkı talep 

edemez.    

- Ambalajlama: Sevke uygun şekilde vakumlu veya fileli ambalajlama yapılacaktır. 

Ambalaj üzerinde, firma ticari ünvanı ve adresi, mamülün adı, tipi, imalat tarihi(gün, 

ay ve yıl olarak), net miktarı ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 

- Analiz ve Ağırlık Tespitleri: Mutfak ve Yemekhanelerimizin ihtiyacı olan işbu 

şartnamede özellikleri yazılı yiyecek maddelerinin gıda maddeleri tüzüğü, Türk Gıda 

Kodeksi ile Türk standartlarına uygun olması şarttır. Gerekli görüldüğünde idarenin 

belirleyeceği yer ve zamanda analize tabi tutulur. 

- İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal çerçeveler 

kapsamındaki bütün mükellefiyetler yükleniciye aittir. 

MADDE 13. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 

İş bu madde dahil teknik şartname 13 (on üç)  maddeden ibarettir. 

 

 

 

 

 

 


