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ÖNSÖZ 

 

 Tarihimizde çok eski ve çok önemli bir 

yer tutan atçılık kültürü sayesinde, Orta 

Asya’dan Anadolu’ya oradan Balkanlar’ a  

kadar birçok medeniyet kurmuş, sayısız 

başarılar ve zaferler kazanmış bir milletin 

torunlarıyız. Bu kadar köklü atçılık 

geçmişimize rağmen ülkemizdeki ilk atçılık 

okulu 2002 yılında merhum hocamız Prof. 

Dr. Adem ŞENÜNVER tarafından 

kurulabilmiştir. 

 Bizler hocalarımızdan devraldığımız bu 

bayrağı en iyi şekilde taşıyabilmek adına 

elimizden gelen gayreti ve çabayı 

göstermekteyiz. Bu amaçla atçılık öğrencilerimizin eğitimlerini iyi bir şekilde tamamlamalarını ve mesleğe 

atıldıklarında sektörün her alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yarış atı 

yetiştiriciliğine başladık. 630 dönümlük İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü’ndeki arazide 

3 adet safkan arap kısrağıyla başladığımız yetiştiricilik faaliyetleri artarak devam etmektedir. 

 Kısraklarımızın gebeliklerinden doğumuna, taylarımızın annelerinden ayrılıp sahaya gelişlerine kadar olan 

bu zorlu ve bir o kadar da heyecan verici süreci öğrencilerimizle birlikte geçirdik. Biz akademisyenler olarak 

her sene öğrencilerimizin mezuniyetleriyle gurur ve heyecan duyarken şimdi ise aynı gurur ve heyecanı 

taylarımızın sahaya gidişleriyle yaşamaktayız. 

 19 Ekim 2020 bizim için önemli bir tarih. Mezuniyet törenlerinde yaşadığımız coşkuyu üniversitede 

yetiştirdiğimiz taylarımızın ilk defa podyuma çıkacağı bu tarihte de yaşayacağız. Bilgi, tecrübe ve sevgiyle 

yetiştirdiğimiz taylarımızın sahadaki yaşamlarında da başarılı olacağına; bizleri en iyi şekilde temsil 

edeceğine gönülden inanmaktayız. Ayrıca taylarımızın yeni sahiplerine, üniversite camiamıza ve tüm ülke 

atçılığına hayırlı olması dileğiyle 19 Ekim 2020 tarihindeki tay satışımıza siz değerli at sahiplerini 

bekliyoruz.
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 KAIZBERT (RU) (Al, 1993), Gümbürgümbür 5.474.052 TL, Mavidalga 2.018.450 TL, Bay Emir 

1.920.210 TL, Kenanaco 1.871.850 TL, Alderamin 1.694.865 TL, Gökyüzü 1.421.245 TL, Fatih Ağa 

1.398.178 TL, Ulukız 1.370.550 TL, Afrikaander 1.357.885 TL, Torosdağı 1.214.320 TL, Babaarif 

1.079.565 TL, Kutup 1.004.645 TL’lik toplam kazanç ile Kaizbert’in en başarılı yavrularıdır. 

 

1’inci Anne 

Elvankız; 1 yarış koştu. 

  İlkgünışığı (13, d, Kırımhan) 2 yarış koştu. 

 

2'nci Anne 

Arukan; 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. 

   Zepka (06, d, Kaizbert) 8 yarış kazandı (KV-8, KV-7, KV-6), 4 kez plase yaptı. 

   Hoşkadem (15, e, Kırımhan) 4 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. 

   Şkiptar (16, e, Baturşah) 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. 

   Fincan (12, d, Kafkaslı) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. 

   Yetkin (09, e, Palaz) 2 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. 

   Saliha (10, d, Gündüzbey) 3 yarış koştu, 1 1.lik, 1 2.lik, 1 de 3.lük elde etti. 

   Medusa (17, d, Kaizbert) 1 kez plase yaptı. 

   Elvankız (d, Soncan) Bakınız 1’inci Anne. 

 

3’üncü Anne 

Gönül.2; 6 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı. 

   Seddülbahir (97, e, Beyaz Martı) 10 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı. 

   Gıcır Bey (99, e, Halid) 11 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı. 

   Miralem (01, e, Halid) 6 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı. 

   Sarah (96, d, Beyaz Martı) 15 yarış (3 Açık Koş) kazandı, 5 kez plase yaptı. 

   Toscan (02, e, Halid) 6 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. 

   Gümüş Hakan (09, e, Yusufcan) 3 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı. 

   Arukan (d, Yolcu) Bakınız 2’nci Anne. 
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SARUCA  
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 KAIZBERT (RU) (Al, 1993), Gümbürgümbür 5.474.052 TL, Mavidalga 2.018.450 TL, Bay Emir 

1.920.210 TL, Kenanaco 1.871.850 TL, Alderamin 1.694.865 TL, Gökyüzü 1.421.245 TL, Fatih Ağa 

1.398.178 TL, Ulukız 1.370.550 TL, Afrikaander 1.357.885 TL, Torosdağı 1.214.320 TL, Babaarif 

1.079.565 TL, Kutup 1.004.645 TL’lik toplam kazanç ile Kaizbert’in en başarılı yavrularıdır. 

 

1’inci Anne 

Alishba; 1 yarış kazandı. 

   Eze Eze (17, d, Kaizbert) 1 yarış kazandı, 2 yarışta plase yaptı. KV-6 koşuda 4. oldu. 

 

2'nci Anne 

Atine; hiç yarış koşmadı. 

   Alayça (09, d, Yalaz) 3 yarış koştu, tabela yapamadı. 

   Alishba (d, Zenginoğlu) Bakınız 1’inci Anne. 

 

3’üncü Anne 

Alize; 7 yarış kazandı (1 Grup 3, 1 KV-6), 3 yarışta plase yaptı. 

  Banderas (07, e, Eagles Wings (US)) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. 

  Dilruba Sultan (10, d, Zenginoğlu) 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. 

  Atine (d, Benim Oğlum) Bakınız 2’nci Anne. 
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CERRAHPAŞALI 
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 KAIZBERT (RU) (Al, 1993), Gümbürgümbür 5.474.052 TL, Mavidalga 2.018.450 TL, Bay Emir 

1.920.210 TL, Kenanaco 1.871.850 TL, Alderamin 1.694.865 TL, Gökyüzü 1.421.245 TL, Fatih Ağa 

1.398.178 TL, Ulukız 1.370.550 TL, Afrikaander 1.357.885 TL, Torosdağı 1.214.320 TL, Babaarif 

1.079.565 TL, Kutup 1.004.645 TL’lik toplam kazanç ile Kaizbert’in en başarılı yavrularıdır. 

 

1’inci Anne 

Minik Kız; yarış koşmadan damızlığa ayrıldı. 

 

2’nci Anne 

Emel Hala; 10 yarış koştu, tabela yapamadı. 

   Minik Kız (d, Demirkazık) Bakınız 1’inci Anne. 

 

3’üncü Anne 

Çıtır; 1 yarış kazandı. 

   Haberkan (03, e, Haberbatur) 31 yarış kazandı (4 adet G3), 17 kez plase yaptı. 

   Barskan (13, e, Bilgin) 8 yarış kazandı (KV-6, KV-7), 1 kez plase yaptı. 

   Tulbarkan (10, e, Dayıbey) 4 yarış kazandı (KV-6, KV-8), 6 kez plase yaptı. 

   Tunç Bey (07, e, Tunçbilek) 3 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı. 

   Emel Hala (d, Beyefendi) Bakınız 2’nci Anne. 
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OKÇU GÜZELİ 
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 KAIZBERT (RU) (Al, 1993), Gümbürgümbür 5.474.052 TL, Mavidalga 2.018.450 TL, Bay Emir 

1.920.210 TL, Kenanaco 1.871.850 TL, Alderamin 1.694.865 TL, Gökyüzü 1.421.245 TL, Fatih Ağa 

1.398.178 TL, Ulukız 1.370.550 TL, Afrikaander 1.357.885 TL, Torosdağı 1.214.320 TL, Babaarif 

1.079.565 TL, Kutup 1.004.645 TL’lik toplam kazanç ile Kaizbert’in en başarılı yavrularıdır. 

 

1’inci Anne 

Minik Kız; yarış koşmadan damızlığa ayrıldı. 

 

2’nci Anne 

Emel Hala; 10 yarış koştu, tabela yapamadı. 

   Minik Kız (d, Demirkazık) Bakınız 1’inci Anne. 

 

3’üncü Anne 

Çıtır; 1 yarış kazandı. 

   Haberkan (03, e, Haberbatur) 31 yarış kazandı (4 adet G3), 17 kez plase yaptı. 

   Barskan (13, e, Bilgin) 8 yarış kazandı (KV-6, KV-7), 1 kez plase yaptı. 

   Tulbarkan (10, e, Dayıbey) 4 yarış kazandı (KV-6, KV-8), 6 kez plase yaptı. 

   Tunç Bey (07, e, Tunçbilek) 3 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı. 

   Emel Hala (d, Beyefendi) Bakınız 2’nci Anne. 
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DORUKA 
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 KAIZBERT (RU) (Al, 1993), Gümbürgümbür 5.474.052 TL, Mavidalga 2.018.450 TL, Bay Emir 

1.920.210 TL, Kenanaco 1.871.850 TL, Alderamin 1.694.865 TL, Gökyüzü 1.421.245 TL, Fatih Ağa 

1.398.178 TL, Ulukız 1.370.550 TL, Afrikaander 1.357.885 TL, Torosdağı 1.214.320 TL, Babaarif 

1.079.565 TL, Kutup 1.004.645 TL’lik toplam kazanç ile Kaizbert’in en başarılı yavrularıdır. 

 

1’inci Anne 

Elvankız; 1 yarış koştu. 

  İlkgünışığı (13, d, Kırımhan) 2 yarış koştu. 

 

2'nci Anne 

Arukan; 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. 

   Zepka (06, d, Kaizbert) 8 yarış kazandı (KV-8, KV-7, KV-6), 4 kez plase yaptı. 

   Hoşkadem (15, e, Kırımhan) 4 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. 

   Şkiptar (16, e, Baturşah) 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. 

   Fincan (12, d, Kafkaslı) 1 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. 

   Yetkin (09, e, Palaz) 2 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. 

   Saliha (10, d, Gündüzbey) 3 yarış koştu, 1 1.lik, 1 2.lik, 1 de 3.lük elde etti. 

   Medusa (17, d, Kaizbert) 1 kez plase yaptı. 

   Elvankız (d, Soncan) Bakınız 1’inci Anne. 

 

3’üncü Anne 

Gönül.2; 6 yarış kazandı, 9 kez plase yaptı. 

   Seddülbahir (97, e, Beyaz Martı) 10 yarış kazandı, 7 kez plase yaptı. 

   Gıcır Bey (99, e, Halid) 11 yarış kazandı, 6 kez plase yaptı. 

   Miralem (01, e, Halid) 6 yarış kazandı, 12 kez plase yaptı. 

   Sarah (96, d, Beyaz Martı) 15 yarış (3 Açık Koş) kazandı, 5 kez plase yaptı. 

   Toscan (02, e, Halid) 6 yarış kazandı, 2 kez plase yaptı. 

   Gümüş Hakan (09, e, Yusufcan) 3 yarış kazandı, 4 kez plase yaptı. 

   Arukan (d, Yolcu) Bakınız 2’nci Anne. 
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EZERDÖVER 



14 
 

 

 

 

 

 KAIZBERT (RU) (Al, 1993), Gümbürgümbür 5.474.052 TL, Mavidalga 2.018.450 TL, Bay Emir 

1.920.210 TL, Kenanaco 1.871.850 TL, Alderamin 1.694.865 TL, Gökyüzü 1.421.245 TL, Fatih Ağa 

1.398.178 TL, Ulukız 1.370.550 TL, Afrikaander 1.357.885 TL, Torosdağı 1.214.320 TL, Babaarif 

1.079.565 TL, Kutup 1.004.645 TL’lik toplam kazanç ile Kaizbert’in en başarılı yavrularıdır. 

 

1’inci Anne 

Alishba; 1 yarış kazandı. 

   Eze Eze (17, d, Kaizbert) 1 yarış kazandı, 2 yarışta plase yaptı. KV-6 koşuda 4. oldu. 

 

2'nci Anne 

Atine; hiç yarış koşmadı. 

   Alayça (09, d, Yalaz) 3 yarış koştu, tabela yapamadı. 

   Alishba (d, Zenginoğlu) Bakınız 1’inci Anne. 

 

3’üncü Anne 

Alize; 7 yarış kazandı (1 Grup 3, 1 KV-6), 3 yarışta plase yaptı. 

  Banderas (07, e, Eagles Wings (US)) 2 yarış kazandı, 3 kez plase yaptı. 

  Dilruba Sultan (10, d, Zenginoğlu) 1 yarış kazandı, 1 kez plase yaptı. 

  Atine (d, Benim Oğlum) Bakınız 2’nci Anne. 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 

Veterinerlik Meslek Yüksekokulu 

Tay Satış İhale Şartnamesi 

 Bu şartnamede İ.Ü.-C Rektörü “REKTÖR”, İ.Ü.-C Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

“MÜDÜRLÜK”, ihaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişiler de “KATILIMCI” 

olarak adlandırılmıştır. 

 

 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:  

 
Yüksekokulumuz yetiştirmesi ekli (Aşağıdaki) listede ana adı, baba adı, doğum tarihi cinsi, ırkı, 

muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 6 (altı) adet Arap ırkı tay, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 45. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29, 38-42. 

maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek olup, kısmi teklife açık olarak satılacaktır. 

  

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN:  

 
İhale 19/10/2020 günü saat 10:00’da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek 

Yüksekokulunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  

İhale belirtilen tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale idarenin 

uygun göreceği ileri bir tarihte tekrar edilecektir.  

 İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.  

 

  AT SAHİBİ ADI ANA ADI 
BABA 
ADI 

DOĞUM 
TARİHİ 

CİNSİYET DON 

 
GEÇİCİ 
TEMİNAT 
BEDELİ 

 
MUHAMMEN 
BEDEL 

1 

İ.Ü.- 
CERRAHPAŞA 
VET. MYO 

UÇ HANIM ELVANKIZ 

 

KAIZBERT 
15.03.2019 D KIR 

 
1.800,00 TL 

 

 
60.000.00 TL 

2 

İ.Ü.- 
CERRAHPAŞA 
VET. MYO 

SARUCA ALISHBA 

 

KAIZBERT 30.04.2019 D AL 

 
1.800,00 TL 

 

 
60.000.00 TL 

3 

İ.Ü.- 
CERRAHPAŞA 
VET. MYO 

CERRAHPAŞALI 
MİNİK 
KIZ 

 

KAIZBERT 23.03.2019 E AL 

 
2.400,00 TL 

 

 
80.000.00 TL 

4 

İ.Ü.- 
CERRAHPAŞA 
VET. MYO 

OKÇU GÜZELİ 
MİNİK 
KIZ 

 
KAIZBERT 26.03.2018 D AL 

 
2.400,00 TL 

 

 
80.000.00 TL 

5 

İ.Ü.- 
CERRAHPAŞA 
VET. MYO 

DORUKA ELVANKIZ KAIZBERT 02.03.2018 E KIR 

 
3.000,00 TL 

 

 
100.000.00 TL 

6 

İ.Ü.- 
CERRAHPAŞA 
VET. MYO EZERDÖVER ALISHBA KAIZBERT 01.03.2018 E KIR 

 
3.000,00 TL 

 

 
100.000.00 TL 
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3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:  

 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.  

 

a) İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar 

İhale Yönetmeliği’nde belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte 

açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. 

 

b) Satış İhale Şartnamesinin imzalanarak ihale saatinden önce kapalı zarf içerisinde Müdürlüğe 

teslim edilmesi. 

 

c) İhale dosyasında sunulacak belgeler; 

• İkametgah belgesi, (E-Devlet'ten alınan çıktı kabul edilir.) 

 

• Adli sicil kaydı, (E-Devlet'ten alınan çıktı kabul edilir.) 

 

• Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; 

 

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 

Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri, 

• Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

• İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından yukarıda belirtilen belgeler ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

• Geçici teminat ile ilgili belgeler, 

• Posta yolu ile katılım olacak ise son teklif olarak kabul edilecek olan Fiyat Teklifi 2. 

bir kapalı zarf içerisinde teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. 

4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR: 

 
Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler.  

a) 2886 sayılı Kanunun 6 Maddesinde sayılanlar.  

 

b) Evvelce üzerine ihale yapılanlardan taahhüdünü tamamen veya kısmen yerine getirmedikleri 

için veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen 

kimseler.  

 

c) Kanunlarla Hükümet ve ilgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimî olarak ihaleye 

katılamayacakları hakkında karar alınmış olanlar.  

 

d) Üniversitede ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 

 

e) Tay Satış ihale şartnamesinin 3. Maddesinde belirtilen şartları yerine getirmemiş olanlar. 

   

Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi geçici 

teminatları da cezai şart olarak irad kaydedilir. Üzerine ihale yapılmış ise feshedilerek kat’i 

teminatları cezai şart olarak irad kaydedileceği gibi ikinci ihale yapıldığı takdirde de İşletme aleyhine 

meydana gelecek zarar – ziyan hükmen tahsili yoluna gidilir.  
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5- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  

 
a) Geçici teminat, tay başına muhammen bedelin %3’ü kadardır ve Türk Lirası olarak ödenir. 

Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıya gösterilmiştir.  

I. Tedavüldeki Türk lirası, (İÜ-C Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu Döner Sermaye 

İşletmesine ait Halk Bankası Beyazıt Şubesi nezdindeki TR41 0001 2009 8200 0004 

0003 02 numaralı hesabına gerekli açıklamalarla Türk Lirası olarak yatırılıp dekont 

ibraz edilecektir.)  

II. Banka teminat mektupları (süresiz olacaktır.)  

III. Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve özel kanunlarında teminat 

olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.  

 

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne 

ait bulunan kuruluşlarda geçici teminat şartı aranır.  

 

c) Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konamaz. 

 

6-FİYAT TEKLİFLERİN VE ARTIRIM YAPILMASI:  

 

a) Teklif fiyatı, özelliklere göre TL olarak verilecektir. İhale esnasında 5.000,00 TL’den 

(BeşBinTürk lirası) aşağı artırım yapılmaz. Fiyat, Türk lirasına göre belirlenecektir. İhale 

fiyatına ayrıca KDV ilave edilecektir.  

 

b) İhale yapıldıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez. 

 

7- SÖZLEŞMEYE DAVET VE ÖDEME ŞARTLARI:  
 

a) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita yetkilisince, karar tarihinden itibaren 

en geç 10 (on) işgünü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta yetkilisince karar iptal 

edilirse ihale hükümsüz sayılır. 

 

b) İta Yetkilisi onayını müteakiben en geç 5 (beş) işgünü içinde, katılımcıya veya vekiline 

imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla veya SMS yoluyla veya e-posta 

yoluyla tebliğ edilir. İadeli taahhüt ile yapılan tebliğlerde mektubun postaya verilmesini takip 

eden yedinci gün, SMS veya e-mail yolu ile yapılan tebliğlerde gönderim günü kararın 

Katılımcıya tebliğ tarihi sayılır. 

 

c) İhale bedelini İÜ-C Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesine ait Halk 

Bankası Beyazıt Şubesi nezdindeki TR41 0001 2009 8200 0004 0003 02 numaralı hesabına 

gerekli açıklamalarla Türk Lirası olarak yatıracaktır. 

 

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 57. ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale 

Yönetmeliği’nin 50. maddesine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde 

tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde müşteri; ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan 

vergi, resim ve harçları yatırması diğer giderleri ödemesi gerekir; Bu mecburiyete uyulmadığı 

takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici 

teminat gelir kaydedilir; Ayrıca, müşteri hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

84’üncü maddesi uyarınca işlem yapılır. 

e) İdare de aynı süre içerisinde üzerine ihale yapılanı, mahallinde düzenlenecek tutanakla 

şartnamede belirtilen hususlara göre teslim eder. 

 

f) Vadeli satış yapılmaz. 

 

g) Satın alınan her tay için ayrı ayrı açıklamalı ödeme yapılacaktır. 
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8- SÖZLEŞME: 

 
Her tayın ihalesine müteakip, satışın sonucu Komisyon Başkanı’nca beyan edilir. İta Yetkili 

Onayı ile kesinleşmiş olur. Katılımcıya elden / iadeli taahhütlü mektupla / SMS veya e-posta ile 

tebliğ edilir. Bunu müteakiben ihale bedeli, ilgili banka şubesine gerekli açıklamalar ile Türk Lirası 

olarak yatırılır. Katılımcı ihale ile ilgili vergi ve diğer giderleri yatırarak sözleşme yapmaya 

mecburdur. 

 

Onay ile birlikte tayın katılımcının malı olduğundan, kendisi veya tarafınca yetkili kılınacak 

vekili tarafından teslim alınıncaya kadar tayda meydana gelebilecek, hastalık, çıkık, yara, kırık ve 

ölüm gibi vukuatlar katılımcıya ait olup, bu durumdan Üniversite sorumlu olmayacaktır. Bu 

zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale 

bozulur ve geçici teminat irad kaydedilir. 

 

9- VERGİ RESİM VE HARÇLAR:  

 
İhale, taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla her türlü ihale giderleri 

katılımcıya aittir.   

 

Yapılan teslime ait Katma Değer Vergisinin indirimli oranda uygulanabilmesi için, mevzuatta 

öngörülen diğer koşulların yanında; Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Mükellefi olduğunu 

kanıtlayan, Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış belge, ibraz 

edilmesi zorunludur. Aksi takdirde yapılan teslim perakende teslim sayılacak ve perakende teslime 

ait KDV oranı uygulanacaktır. 

 

10- TESLİM-TESELLÜM YERİ, SÜRESİ:  
 

a) Tayların Yüksekokul tarafından çektirilen ve değerlendirilen röntgen filmleri bilgilendirme 

amaçlıdır, raporlanmayacak olup, satışından önce katılımcı isterse tayların yerinde röntgen 

çekimlerini yapabilir ve istediği veteriner hekim veya bir uzmana yerinde muayene 

ettirilebilir.  

 

b) Taylar satıştan evvel katılımcı tarafından görülmüş, beğenilmiş ve buna göre fiyat teklifinde 

bulunulmuş olacağından ihaleden sonra katılımcı tayında sakatlık, hastalık, kusur ve özür 

bulunduğunu ileri sürerek itirazda bulunamayacaktır.  

 

c) İhale konusu tayların tamamı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek 

Yüksekokulu padoklarında olup, bizzat yerinde teslim edilecektir.  

 

d) Katılımcılar, taylarını teslim almadan önce ihale günü dâhil 7 (yedi) iş günü içerisinde itiraz 

edebileceklerdir. Bu süre içerisinde itiraz olmadığı takdirde teslim tarihinden itibaren aşağıda 

kanun maddelerinde belirtilen süreler içerisinde belgeler ile birlikte iade itirazında 

bulunulacaktır.  

 

e) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesi (c) bendi “Malın ayıplı olduğu teslim 

sırasında açıkça belli ise alıcı 2 (iki) gün içerisinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça 

belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra 8 (sekiz) gün içerisinde incelemek veya 

incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını 

korumak için durumu bu süre içerisinde satıcıya ihbarla yükümlüdür.” Diğer durumlarda 

Türk Borçlar Kanunu’nun 224. maddesi hükümleri uygulanır.  

 

f) Tayın alıcıya tesliminden itibaren 9 (dokuz) gün içerisinde, alıcı tarafından, tayın koşmasına 

engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık kusurunun tespit edilmesi ve söz konusu kusurun 

akredite olmuş Veteriner Fakültesinden aldığı resmi rapor ile birlikte, Üniversiteye 

müracaatta bulunur.   
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g) Arap atlarına mahsus yapılan 3 yaş muayenelerinden üniversite sorumlu tutulamaz. Muayene 

sonuçları menfi olması durumunda üniversiteye iadesi mümkün değildir. 

 

h) Katılımcı satın aldığı tayın iadesi ile ilgili olarak (c), (d), (e) ve (f) fıkralarında belirtilen süre 

içerisinde Akredite olmuş Veteriner Fakültesinden alacağı tayın koşmasına engel olacak 

kusurun bulunup bulunmadığını belgeleyen resmi rapor ile birlikte Üniversiteye müracaatta 

bulunur. Üniversite, müracaatı Veterinerlik Meslek Yüksekokul Müdürü Başkanlığında 

kurulacak bir komisyon tarafından değerlendirir. Değerlendirme sonucunda gerektiğinde 

eksik belgeleri tayın sahibinden talep eder. Bu işlemlerden sonra sonuç olumsuz ise itirazı 

reddeder, olumlu ise, gerekli belgelerle, üst yazı, görüşü ile birlikte Rektörlük makamına 

bildirir. Rektörlük Makamı onay vermeden tay iade alınmaz. Ayrıca tayın iade alınmasında 

herhangi bir isim altında nakliye ücreti ödenmez. 

 

i) Katılımcının Akredite olmuş Veteriner Fakültesinden aldığı raporda tayın koşup koşmayacağı 

ile ilgili net bir hüküm yoksa; Müdürlük herhangi bir Devlet Üniversitesinin Veteriner 

Fakültesini Hakem Üniversite olarak tayin eder. Tay hakkında Hakem Üniversite tarafından 

verilecek karar kesindir.  

 

j) Tayların teslim yeri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksekokul 

Müdürlüğü’dür. Katılımcı süresi içerisinde satın almış olduğu tayın bedelini peşin olarak 

ilgili bankaya Türk lirası olarak ödeyecektir. 

 

11- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:  

 
a) Katılımcı teslim süresi içerisinde bedelini ödemeyip tayını teslim almadığı takdirde 

Müdürlüğümüz her geçen gün için 86,00+KDV TL/gün bakım besleme ücreti alarak ve 

katılımcının borcuna 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’da 

belirtilen faiz limitlerini uygulayarak bekletmekte (bu süre 30 günü geçemez) veya protesto 

çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın satış işlemini feshedip geçici teminatı cezai 

şart olarak irad kaydetmekte serbesttir. Cezai şart olarak irad kaydedilen teminat borca 

mahsup edilemez. Satış işlemi feshedilip tayın yeniden satışı yapıldığında Müdürlüğümüz 

aleyhine meydana gelebilecek zarar-ziyanın da hükmen tahsili yoluna gidilir.  

 

b) Ayrıca günlük bakım ücretine otuz (30) günden sonra %50 oranında ilave yapılarak 

katılımcıdan tahsil edilecektir. Bu süre (60) günü geçer ise işletme ihaleyi feshetmekte 

serbesttir. Bu durumda katılımcının geçici teminatı cezai şart olarak irad kaydedilir. Tayın 

yeniden satışı yapıldığında satış gününe kadar tahakkuk ettirilen bakım besleme bedeli ile 

birlikte ikinci satıştan dolayı Müdürlük aleyhine meydana gelebilecek zarar-ziyan Müdürlük 

hesabına yatırılmış olan tay bedelinden tahsil edilir veya tahsili için kanuni yollara 

başvurulur. Bu maddenin (a), (b) fıkralarında belirtilen gecikmeden mütevellit işletme 

alacaklarına 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’da belirtilen faiz 

limitleri uygulanır.  

 

12- İHALE VE ALACAĞIN DEVRİ:  

 
Katılımcı bu ihalede almış olduğu koşu tayı kendi adına devir almadan bir başkasına 

devredemez. 
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13- MÜCBİR SEBEBLER:  

 
Katılımcı ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan 

veya geciktiren olaylar (Yangın, tabii afetler, salgın hastalıklar, grev, hükümet kararları v.s.) ilgili 

resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin varlığı taahhüdün 

ifasını imkânsız kılması halinde İşletme veya katılımcının talebi üzerine taahhüdü feshedilir. Mücbir 

sebep taahhüdün ifasını bir süre geciktiriyorsa İşletme ya taahhüdü fesheder veya makul bir ek süre 

verir. Mücbir sebep; Taahhüdün mücbir sebebin vukuundan önceki kısmının yerine getirilmesi ile 

ilgili hükümleri değiştirmez.  

 

14- GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ VE KESİN TEMİNAT İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:  

 
a) Geçici teminat katılımcının taahhüdünü şartname esasları dâhilinde yerine getirmesini 

müteakip dilekçe ile müracaat yapması şartıyla iade edilir. 

 

b) Bu iş için kesin teminat alınmayacaktır. 

 

15- GENEL HÜKÜMLER:  

 

a) Bu şartnameden doğacak her türlü ihtilaflar halinde İstanbul Avrupa Mahkeme ve İcra 

daireleri yetkilidir. 

 

b) Katılımcının göstermiş olduğu adrese yapılacak olan tebligat katılımcının kendisine 

yapılmış sayılır. 

 

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesince ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale 

Yönetmeliğine (29, 38-42. Maddeleri) göre AÇIK TEKLİF usulüne uygun ve kısmi teklife açık 

olarak yapılacaktır.  

 

d) Bu şartname bu madde dâhil 15 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak eden katılımcılar 

şartnameyi aynen kabul etmiş sayılırlar.    
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