
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere; yarış 

hayatında başarılı olmuş ve damızlık belgesi almış veya alabilecek vasıfta olan; orijin ,eşkal olarak ırk özelliğini 

taşıyan safkan Arap aygırları satın alınacaktır.

Aygır Olarak Satın Alınacak Atlarda Aranacak Vasıflar:

1. Atlar safkan Arap atları soy kütüğüne kayıtlı olması,
2. Alınacak safkan Arap aygırların; Alkuruş, Berk, Hilalüzzaman, Kuruş, Sa’d, Seklavi kan hatlarından 

olması,
3. Satın alınacak aygır adaylarının 01.Q1.2010 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir.
Alınacak aygırlarda aranacak yarış performansı kriterleri:
1. Alkuruş Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması,
2. Berk Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması,
3. H. Zaman Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması,
4. Kuruş Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 2 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması,
5. Sa’d Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 2 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması,
6. Seklavi Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması, 

gerekmektedir.
Not: Yarış performans kriterleri ihale günü ve saati baz alınarak değerlendirilecektir.

Alınacak aygırlarda istenen sağlık koşulları;

1. Atların Ruam, Durin, S.Abortus Equi, EVA, Equine İnfeksiyöz Anemi, Contagious Equine Metritis (CEM), 
hastalıkları yönünden ari olduğunu belirten sağlık raporu ( İşletme tarafından alınacak)

2. Radyolojik, Endoskobik, Ultrasonografik muayeneleri ile kan parametre ve biyokimyasal değerlerini içeren 
laboratuvar sonuç belgesi sonucunda aygırın aşım yapmasına mani bir hastalığının (Kalp, Karaciğer, 
Sindirim sistemi, Laminitis, Eklem rahatsızlığı, Tümör vb.) bulunmadığını belirten Veteriner Fakültesinden 
alman sağlık raporu ( İşletme tarafından alınacak)

3. Ürogenital organ ve sperma muayeneleri sonucunda atta hastalık veya bozukluğun bulunmadığına, döllemeye 
elverişli olduğunu belirten Veteriner Fakültesinden alınan sağlık raporu ( İşletme tarafından alınacak )

4. Atın; Influenza, Herpesvirüs, Batı Nil Virüsü ve Tetanoz etkenlerine karşı aşılamalarının yapıldığını gösterir 
belge ( At sahibi tarafından alınacak)

Teslim-Tesellüm Yeri ve Süresi

1. İhale sonucunda Komisyon tarafından belirlenen aygır adaylarının, Genel Müdürlük tarafından 
belirlenecek olan işletmede sağlık muayeneleri yapılacaktır. Yapılan tecrit ve muayeneler sonucunda 
sağlık koşullarında belirtilen hususlarda uygun bulunan atlar satın alınacaktır.

2. Komisyon tarafından sağlık muayenesinin yapılmasına uygun görülen atın, tecrit mahalline nakli sırasında 
veya tecrit edildiği mahalde bulunduğu süre içinde sakatlanması yada ölümü halinde oluşan zarardan 
işletme sorumlu tutulamayacaktır.

3. Atın sağlık muayenesi için işletmeye nakli at sahibi tarafından gerçekleştirilecektir.
4. Satın alınmasına uygun bulunmayan atın sahibi, kendisine bildirim yapıldıktan itibaren en geç yedi (7) 

gün içinde atını teslim almalıdır. Bu durumda atın nakil işlemleri at sahibi tarafından gerçekleştirilecektir.
5. Satın alınmasına uygun bulunmayan atın, verilen süre içerisinde sahibi tarafından teslim alınmaması 

durumunda her geçen gün 258,00+KDV TL/gün bakım besleme ücreti alınır. Teslim alınmayan atın 
sakatlanması yada ölümü halinde İşletme, meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamayacaktır.

Genel Hükümler :

1. Bu Şartnameden doğabilecek her türlü ihtilafların halinde Ankara Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.



BAŞVURU MEKTUBU
TİGEM.ÖZEL ALIM SATIM VE .İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

.. /.. /....
İhale Kayıt Numarası 2021/606219
İhalenin adı 7 (Yedi) Baş Safkan Arap Aygırı Alımı

Başvuru sahibinin adı 
ve soyadı/ ticaret 
unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası1 
(gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat Adresi
Telefon ve faks 
numarası
Elektronik Posta 
Adresi (Varsa)

1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin tüm belgeler tarafımızdan 
okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate 
alarak başvuruda bulunduğumuzu, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz 
durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Başvuru mektubumun kabul edilmesi halinde TİGEM Özel Alım Satım Ve İhale 
Komisyonu tarafından yapılacak pazarlığın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak 
No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacağını ve yapılacak pazarlık neticesinde İdare 
tarafından satın alınmasına karar verilen aygırların teknik şartnamede belirtilen sağlık ve 
spermatolojik muayenelerinin yapılabilmesi için Genel Müdürlük tarafından belirlenecek 
İşletme Müdürlüğüne götürüleceğini, nakliyenin tarafımızca/firmamızca yapılacağını ve 
masrafların tarafımızdan karşılanacağını kabul ederiz.

Adı - SOYADI/Ticaret unvanı 
Kaşe ve İmza

EKİ: Aygır Performans Bilgi Formu



Sahibi bulunduğum ata ait bilgiler aşağıda sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

İmza

Adı Soyadı 

Tarih:

ATIN PERFORMANS BİLGİLERİ

1-AT SAHİBİNİN:

Adı Soyadı:

İkametgah Adresi:

Telefon ve Fax Numarası:

3-ATIN:

Adı ve No:

Orijini (Babası-Anası)

Yaşı:

Atın Bulunduğu Adres:

Kazandığı Grup Yarışları İBirincilik-İkincilik-Üçüncülük)



Bu Şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, ihaleye katılan gerçek veya 
tüzel kişiler “İSTEKLİ”, ve üzerine ihale yapılan (at sahibi) gerçek veya tüzel kişiler de 
“YÜKLENİCİ” olarak adlandırılmışlardır.

1-İHALENİN KONUSU:
İdarece ekli Teknik Şartname ve bu Şartname esaslarında:
a) Alkuruş kan hattından 1 baş,
b) Berk kan hattından 1 baş,
c) Hilalüzzaman kan hattından 1 baş,
d) Kuruş kan hattından 1 baş,
e) S ad kan hattından 1 baş,
f) Seklavi kan hattından 2 baş,
olmak üzere yarışlarda üstün performans göstermiş ve farklı kan hatlarına mensup toplam 7 

baş Safkan Arap Aygırının satın alınmasıdır.

2- İHALENİN SEKLİ:
İhale İdarenin Özel Alım-Satım ve İhale Komisyonu ile Başvuru mektubu kabul edilen 

İstekli arasında "Pazarlık Usulü" şeklinde yapılacaktır.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen İsteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Atın Sahibi olduğuna dair belge ile At’a ait pedigri belgeleri veya bu belgelerin 

nüshalarının ibraz edilmesi,
b) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin, gerçek 

şahıs olması halinde imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
e) Başvuru Mektubu,
d) Aygır Performans Bilgi Formu
e) İsteklilerce teklif edilen atla ilgili herhangi bir icranın olmadığına dair Y.K.K. (Yüksek 

Komiser Kurulu) dan alınmış belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR .
4.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 

sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar 
Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt 
yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

4.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

4.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası 
açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel 
kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde 
ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 
sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.



5-FIYAT
Teknik Şartnameye uygun olan ve satın alınması düşünülen aygırlar için İstekli pazarlığa 

davet edilecektir. Teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatılıp mühürlenecek ve üzerine İstekli adı 
ile “Damızlık Safkan Arap Aygır Alımı İle İlgili Teklifdir.” İbaresi yazılarak İdarenin 
belirleyeceği tarih ve saate kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine 
verilmiş veya en geç bu saatte ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş olacaktır. Bu saate kadar 
belirtilen servise verilmeyen veya ulaşmayan Teklif mektupları dikkate alınmayacaktır.

Özel Alım-Satım ve İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği 
tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son 
yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenir. Fiyat; İstekli ile İdarenin Özel Alım-Satım ve İhale 
Komisyonu arasında Pazarlık yapılmak suretiyle tespit edilecektir.

6- BASVURU MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI, VERİLMESİ :
a) Başvuru mektubu bir zarfa konulup, üçüncü maddede belirtilen belgelerle birlikte 

kapatılıp mühürlenecek ve üzerine İstekli adı ile “Damızlık Safkan Arap Aygır Alımı İle İlgili 
Başvuru mektubudur.” İbaresi yazılarak en geç 20/10/2021 tarihi saat 14—’a kadar Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilmiş veya en geç bu saatte ulaşacak şekilde 
posta ile gönderilmiş olacaktır. Bu saate kadar belirtilen servise verilmeyen veya ulaşmayan 
Başvuru mektupları dikkate alınmayacaktır.

b) Başvuru mektuplarında konu ile ilgili İdari ve Teknik Şartnamenin okunduğu ve aynen 
kabul edildiği açıkça belirtilecektir. Aygırların, Teknik Şartnamede belirtilen tüm değerleri Başvuru 
Mektubunda tek tek teyit edilecektir. Mukabil veya alternatif teklif içeren Başvuru mektuplarını 
dikkate alıp almamakta İdare serbesttir.

7- BASVURU MEKTUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Başvuru mektupları aynı gün saat 14 '̂ da İdare Özel Alım-Satım ve İhale 

Komisyonu’nca açılacaktır.
b) Başvuru mektupları İdarenin Takdir Komisyonunca Teknik Şartname esaslarında 

değerlendirilecektir.
e) Başvuru mektubu kabul edilen İstekliler İdarece belirlenecek tarih ve saatte Tarım 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresinde Pazarlığa 
davet edilecektir.

8- SÖZLESMELERİN OPSİYONU.
a) İdare ile Yüklenici arasında imzalanan sözleşme onay tarihinden itibaren en az 60 gün 

geçerli olacak ve Yüklenicinin bu süre zarfında Sözleşmesiyle İdareye bağımlılığı devam 
edecektir.

9- VERGE RESİM VE HARÇLAR :
İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi, ulaşım, ihale kararma ait damga 

vergisi, sözleşme damga vergisi, resim, stopaj ve harçlarla, teknik şartnamede belirtilen giderler vb. 
Yükleniciye aittir.

10- TESLİM -TESELLÜM YERİ VE ŞARTLARI
a) Aygırlar teknik şartnameye uygun olursa pazarlığa davet edilecek, İstekli ile idarenin 

Özel Alım-Satım ve İhale Komisyonu arasında Pazarlık yapılacak, pazarlığı yapılıp satın alman 
damızlık aygırların muayene sonucunun olumlu çıkması halinde sözleşme imzalanacaktır.



b) Pazarlığı yapılıp satın alınacak Damızlık Aygırlar, teknik şartnamede belirtilen sağlık ve 
spermatolojik muayenelerinin yapılabilmesi için pedigri belgelerinin aslı ile birlikte Genel 
Müdürlük tarafından belirlenecek İşletme Müdürlüğüne götürülecektir. Nakliye Yüklenici (at 
sahibi) tarafından yapılacak olup, nakliye masrafları Yükleniciye ait olacaktır.

e) İdarenin Özel Alım-Satım ve İhale Komisyonunca satın alınması düşünülen atların, tecrit 
mahallerine nakli sırasında veya tecrit mahallinde ölümü veya sakatlığı halinde Yüklenici (At 
sahibi) tarafından hiçbir iddiada bulunulmayacak ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.

11-ÖDEME ŞARTLARI :
a) Satın alınması kesinleşen Aygırların bedelleri;
Teknik şartnamede belirtilen sağlık muayenelerinin olumlu çıkması sonucu Damızlık olarak 

kullanılmasında sakınca bulunmayan aygırların bedelleri; sözleşme imzalanmasına müteakip 
yüklenici tarafından düzenlenen Fatura veya idarece düzenlenecek Müstahsil makbuzu karşılığı 
İdarenin Mali İşler Daire Başkanlığınca ödenecektir.

b) Yükleniciye avans vesaire gibi herhangi bir ödeme yapılmaz.

12- GENEL HÜKÜMLER :
a) Bu Şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde 

ANKARA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
b) Yüklenicinin başvuru mektubunda göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat 

Yüklenicinin kendisine yapılmış sayılır.
c) Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/a maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında pazarlık usulü ile yapılmaktadır. 
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdare menfaatlerini göz önünde tutarak en uygun bedeli tespit 
etmekte serbesttir

d) İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü 
yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir.

e) TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı 
Kamu hale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

f) Bu Şartname eki teknik şartname ile birlikte hüküm ifade eder.
g) Atm; Influenza, Herpesvirüs, Batı Nil Virüsü ve Tetanoz etkenlerine karşı aşılamalarının 

yapıldığını gösterir belge ( At sahibi tarafından alınacak) sunulacaktır.
13- Bu şartname bu madde dahil 13 (Onüç) madde ve şıklardan ibaret olup, ihaleye iştirak 

etmiş olanlar şartnameyi okumuş ve tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK :
1- Teknik Şartname
2- Başvuru Mektubu
3- Aygır Performans Bilgi Formu



TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacını karşılamak üzere, yarış hayatında başarılı olmuş ve 
damızlık belgesi almış veya alabilecek vasıfta olan, sahibi tarafından damızlık olarak satılmak istenen orijin, 
eşkal olarak ırk özelliğini taşıyan ve yarışlarda üstün performans göstermiş ve farklı kan hatlarına mensup 
toplam 7 baş damızlık olabilecek vasıfta Safkan Arap aygırlar şartname esaslarında pazarlık usulüyle satın 
alınacaktır.

Aygır olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar aşağıda belirtilmiştir:
1- Safkan Arap atları arap atları soy kütüğüne kayıtlı olması,
2- Almacak Safkan Arap aygırların; Alkuruş, Berk, Hilalüzzaman, Kuruş, Sa'd, Seklavi kan hatlarından olması,
3- Satın alınacak safkan Arap aygır adaylarının 01.01.2010 ve sonrası doğumlu olması,
Alınacak aygırlarda aranacak yarış performansı kriterleri:
1. Alkuruş Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması,
2. Berk Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması,
3. H. Zaman Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması,
4. Kuruş Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en 2 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması,
5. Sa’d Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 2 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması,
6. Seklavi Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu kazanmış olması, 

gerekmektedir.
Alınacak aygırlarda istenen sağlık koşulları;
1. Atların Ruam, Durin, S.Abortus Equi, EV A, Equine İnfeksiyöz Anemi, Contagious Equine Metritis (CEM), 
hastalıkları yönünden ari olduğunu belirten sağlık raporu ( İşletme tarafından alınacak)
2. Radyolojik, Endoskobik, Ultrasonografık muayeneleri ile kan parametre ve biyokimyasal değerlerini içeren 
laboratuvar sonuç belgesi sonucunda aygırın aşım yapmasına mani bir hastalığının (Kalp, Karaciğer, Sindirim 
sistemi, Laminitis, Eklem rahatsızlığı, Tümör vb.) bulunmadığını belirten Veteriner Fakültesinden alman sağlık 
raporu ( İşletme tarafından alınacak)
3. Ürogenital organ ve sperma muayeneleri sonucunda atta hastalık veya bozukluğun bulunmadığına, döllemeye 
elverişli olduğunu belirten Veteriner Fakültesinden alman sağlık raporu ( İşletme tarafından alınacak )
4. Atm; Influenza, Flerpesvirüs, Batı Nil Virüsü ve Tetanoz etkenlerine karşı aşılamalarının yapıldığını gösterir 
belge ( At sahibi tarafından alınacak)

GENEL HÜKÜMLER
1- Başvuru mektupları İdari Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde en 
geç 20/10/2021 Çarşamba günü saat 14.—’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine 
verilmiş veya en geç bu saatte ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş olacaktır. Bu saate kadar belirtilen servise 
verilmeyen veya ulaşmayan Başvuru mektupları dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonucu şartları uyan Safkan 
Damızlık Aygırlar için pazarlık yapılacak, Pazarlığı yapılıp satın alınacak Damızlık Aygırlar, teknik şartnamede 
belirtilen sağlık ve spermatolojik muayenelerinin yapılabilmesi için pedigri belgelerinin aslı ile birlikte Genel 
Müdürlük tarafından belirlenecek İşletme Müdürlüğüne götürülecektir.
2- İhale Konusu Aygır Alımı ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 
görülebilir ve temin edilebilir.
3- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3’üncü maddesinin (a) bendi (istisna) kapsamında olup, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin 64/e (pazarlık usulü) maddesi esaslarında yapılmaktadır.

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf.: (0.312)417 84 70 (5 Hat)
Fax: (0.312)417 78 39


