BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM SÖZLEŞMESİ

Yürürlük Tarihi 23/01/2017

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ET VE SÜT KURUMU …………….. Et Kombinası Müdürlüğü (bundan sonra Kombina
olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………….. (bundan sonra Besici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı
şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. Kombinanın
a) Adı: Et Ve Süt Kurumu …………. Et Kombinası Müdürlüğü
b) Adresi: Kombina Müdürlüğünün açık adresi …… Mah. …… Cad. …… Sokak ….. No…. İlçe/İL
c) Telefon numarası
:…
ç) Faks numarası
:…
d) Elektronik posta adresi
:…
2.2. Besicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı : …
b) T.C. Kimlik No
:…
c) Vergi Kimlik No
:…
ç) Besici tebligat adresi : …
d) Telefon numarası
:…
e) Faks numarası
:…
f) Elektronik posta adresi
:…
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres
değişiklikleri usulüne uygun şekilde yazılı olarak karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese
yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligat yapmak kaydıyla, kurye, teyitli faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da
bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında;
Bakanlık
: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
İşletme
: Tosunların besiye alındığı tesisi/tesisleri,
Kesimhane
: Kombinaya ait kesimhane veya kombinanın anlaşma yaptığı kesimhaneyi,
Kombina
: Sözleşme imzalayan Et ve Süt Kurumu Et Kombinası Müdürlüğünü,
Kurum
: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,
Parti
: Aynı gün içerisinde, aynı şahsa ait kesime getirilen hayvanların toplamını,
Tosun
: 12 - 48 ay yaş aralığındaki Erkek Büyükbaş Sığırı,
Düve
: 12 - 36 ay yaş aralığındaki Damızlık vasfını yitirmiş, doğum yapmamış dişi sığırı,
Manda
: Bir yaş üzeri, damızlık ve/veya gebe olmayan dişi ve erkek manda cinsi hayvanları,
İnek
: Damızlık vasfını yitirmiş, gebe olmayan doğum yapmış dişi sığırı,
Besici/Besici : Büyükbaş hayvanları besleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
İfade eder.
Madde 5 - Sözleşmenin Konusu
Aşağıda miktarı ile özellikleri belirtilen ve Bakanlığın kontrolünde besici tarafından beslenen ……….……………….
‘ın/in (tosun, inek, düve, manda olarak belirtilecek) sözleşmede kararlaştırılan karkas et bedeli üzerinden
besici tarafından temini ve kombinaya teslimi işidir.
Madde 6 - Sözleşmenin Ekleri
“Büyükbaş Hayvan Devir tutanağı” ve “Teminat Mektubu Örneği” bu sözleşmenin ekleri olup, sözleşmenin
ayrılmaz parçasıdır. Bu ekler kombinayı ve besiciyi bağlar.
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Madde 7 - Sözleşmenin Miktarı ve Süresi
7.1. Sözleşmenin miktarı:
Sözleşme hükümleri çerçevesinde besiye alınacak ve kesim zamanı teslim edilecek hayvan miktarı……. adet
(Cins) tir.
7.2. Sözleşmenin süresi: Sözleşmenin akdedildiği tarih ile en son kesime alınacak hayvanların kesim tarihi
arasında kalan süre, sözleşmenin süresini oluşturur. Besiye alınacak hayvanlar, sözleşmenin imzalanmasından
itibaren asgari 1 (bir) ay, azami 12 (oniki) ay süre ile besiye tabi tutulacaktır.
Madde 8. Hayvanların Teslim Yeri ve Teslim Programı
8.1. Teslim yeri kombinanın göstereceği kesimhanedir.
8.2. Besiye alınan hayvanların teslim programı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Hayvanın
Cinsi

Kesim Tarihi

Kesim Miktarı
(Adet)

…../……/……
…../……/……
…../……/……
…../……/……

…………
…………
…………
…………

Hayvanın
Cinsi

Kesim Tarihi

Kesim Miktarı
(Adet)

…../…../…..
…../…../…..
…../…../…..
…../……/……

…………
…………
…………
………….

8.3. Teslim programında değişiklik:
Besici teslim programına uymak zorundadır. Ancak iki tarafın mutabakatı ile asgari besi süresine tabi tutulan
hayvanların teslim programında kombina tarafından değişiklik yapılabilir. Teslimat programında değişiklik
yapılması (kesim tarihinin ertelenmesi) durumunda varsa teminat mektubunun süresi de belirlenen yeni kesim
tarihine kadar uzatılacaktır.
Madde 9 - Besi Hayvanında Aranacak Nitelikler ve Asgari Besi Sonu Özellikleri
9.1. Besici tarafından temin edilen hayvanlar; kültür ırkı veya melezi büyükbaş hayvanlar olacaktır.
9.2. Besi hayvanlarında yerli veya ithal menşeli besi hayvanı ayırımı yapılmayacaktır.
9.3. Besiye alınacak hayvanlar; kurumun canlı hayvan tedariki için yürürlükte bulunan talimatlarında yer alan
ve iş bu sözleşmenin 9.6. maddesinde belirtilen randıman ve karkas kilogram kriterleri içerisinde olacaktır.
9.4. Besici, hayvanlarını zamanında aşılatmak ve ilaçlamakla yükümlü olması yanında bakım, yem ve veteriner
hekim hizmet giderlerini de karşılayacaktır.
9.5. Besiye alınacak hayvanların bakanlığın tescil belgelerine haiz olması şarttır. Bu belgeler, sözleşme imza
tarihinde, kesim belgeleri ise kesimin yapılacağı tarihte kombinaya ibraz edilecektir.
9.6. Besi tosunları, sözleşmede ön görülen besi süresinin sonunda Karkas; (Baş, ayaklar, kuyruk, deri ve iç
organları, üreme organları, böbrek, böbrek yağları, pelvis boşluğu, kavram, salkım ve fıtık yağları, perde eti, iç
eti ve yağları da dâhil alınmış gövde) ağırlığı asgari; inek, düve ve manda da 140 kg, tosunda 150 kg ve asgari
randımanı ise; inek % 48, manda % 50 düve % 52, tosunda %57 olacak şekilde beslenmiş olacaktır.
Madde 10 - Besi Hayvanlarının Kesimhaneye Teslimi, Tartımı, Kesimi ve Randıman Hesaplaması
10.1. Kesimhaneye Teslim
10.1.1. Büyükbaş hayvanlar, besici tarafından; bakanlığın hayvan sevk ve kesimi için zorunlu kıldığı belgeler ile
birlikte canlı olarak kombinaya teslim edilecektir. Canlı tartımı yapılan hayvanlar kombina uhdesine geçmiş
sayılacaktır.
10.1.2. Büyükbaş hayvanların nakliyesi besici tarafından yapılacaktır.
10.1.3. Besiye alınan Büyükbaş hayvanlarda bakanlığın yürürlükteki mevzuatına göre düzenlenmiş olan,
resmi/özel Veteriner Sağlık Raporu ile belgelendirilmek koşulu ile;
10.1.3.1. Acil kesimi gerektirecek sakatlanma, akut asidoz vb. hastalık durumlarında, hayvanların besi yeri
kombinanın ya da Kurumun anlaşmalı olduğu başka bir kesimhanenin olduğu şehirde ise, besici öncelikle
sözleşme imzalanan kombina müdürlüğü ile görüşecek, mesai ve kesim koşulları uygun ise kesim
kombina/anlaşmalı kesimhanede gerçekleştirilecektir. Kombina ile mutabakat sağlamadan hayvanları başka
kesimhanelerde acil kesime götüren besicilere ait hayvanlar tesellüm edilmemiş sayılacaktır. Acil kesimlerde
kombina/anlaşmalı kesimhane koşullarının acil kesim için uygun olmaması halinde ise Besici, acil kesime sevk
edilecek hayvanlarını dilediği kesimhanede kestirebilecek ve bu hayvanlar tesellüm miktarından düşülecektir.
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10.1.3.2. Salgın hastalık (belgelendirilmek koşuluyla) gibi nedenler ile karantina dışına çıkarılamayarak
karantina bölgesinde kesim yapma zorunluluğu olan durumlarda (hayvanların besi olgunluğuna erişmesi, verim
kaybı kaygısı, hastalık bulaşma riski vb nedenler ile) karantina sınırları içinde kombina/anlaşmalı kesimhane
bulunuyorsa ve mesai/kesim koşulları uygun ise kesim işlemi kombina/anlaşmalı kesimhanede
gerçekleştirilecek, koşullar uygun değilse ya da karantina sınırları içinde kombina/anlaşmalı kesimhane yok ise
Besici, bu hayvanlarını dilediği kesimhanede kestirebilecek olup, bu hayvanlar tesellüm miktarından düşülecek
ve bu şekilde kabul edilen hayvanlar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır.
10.1.3.3. Ölüm veya zayiata uğrayan hayvan sayısı tesellüm edilmiş kabul edilecektir. Bu şekilde kabul edilen
hayvan miktarı için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır.
10.1.3.4. Teslim edilen Büyükbaş hayvanların kesim öncesi ve sonrasında yapılan muayeneleri sonucu, ihbarı
mecburi hastalıklardan birinin ve/veya imhayı gerektirecek hastalık durumlarının tespiti halinde, hastalık tespit
edilen bu hayvanlar ile sözleşmenin 9.6. maddesinde belirtilen randıman ve karkas kilogram kriterlerine sahip
olmayan hayvanlar iş bu sözleşme kapsamından çıkartılarak teslim edilecek hayvan sayısından düşülecek ve
Bakanlık mevzuatları ve Kurumumuz alım talimatları çerçevesinde işlem görecektir.
10.2. Canlı Tartım İşlemi
10.2.1. Büyükbaş hayvanlar kurum yetkilisinin belirleyeceği kantarda tartılarak canlı ağırlıkları belirlenecektir.
Kombina tarafından % 8 tokluk firesi düşüldükten sonra randıman hesaplamasına esas olan canlı kilo tespit
edilecektir.
10.2.2. Canlı tartımı tamamlanan Büyükbaş hayvanlar kesime sevk edilecektir.
10.3. Kesim
10.3.1. Kombina-kesimhaneye sevk edilen Büyükbaş hayvanları, kesimin yapılacağı tarihte yürürlükte olan
bakanlık ve kurum mevzuat hükümleri çerçevesinde kesecektir.
10.3.2. Kurumun mevzuat gereği kesim şekli üzerinde değişiklik yapması durumunda uygulamaya sokulacak
kesim usulü besici tarafından peşinen kabul edilir.
10.3.3. Kesilen hayvanların derileri yüzüldükten sonra; Baş, ayaklar, kuyruk, iç organları, üreme organları,
böbrek, böbrek yağları, pelvis boşluğu, kavram, salkım ve fıtık yağları, perde eti, iç eti ve yağları da dâhil
karkastan uzaklaştırılır.
10.3.4. Karkas, ikiye ayrıldıktan ve tirimingi yapıldıktan sonra sıcak tartımı yapılacaktır. Hiçbir şekilde, tartılan
karkaslara fire uygulanmayacaktır.
10.3.5. Belirtilen aşamalarda kurumun raporlama ve kesim usulleri esas alınacaktır.
10.4. Randıman
10.4.1. Randıman, karkas ağırlığının, tokluk firesi düşülmüş canlı ağırlığa bölünmesiyle tespit edilecektir.
Randıman hesaplanmasında virgülden sonraki rakamlar dikkate alınmayacaktır.
10.4.2. Aynı gün içerisinde, aynı şahsa ait kesime getirilen hayvanlar, tek parti kabul edilecektir.
Madde 11. Fiyatlandırma
11.1. Alım fiyatı
11.1.1. Büyükbaş hayvanlar sözleşme tarihindeki kurum alım fiyatından aşağı olmamak kaydıyla kesim
tarihindeki kurum alım fiyatı ile satın alınacaktır. ( Sözleşme tarihinde kurum cari alım fiyatı ……… TL/et kg.)
11.1.2. Kesimi yapılan besi hayvanlarının bedelleri, karkas ağırlığı ve randıman hesabı üzerinden ödenecek
olup; deri, bağırsak, yağlar ve sakatatlar bedelsiz olarak kuruma bırakılacaktır.
11.2. İlave Ödemeler
Bu sözleşme ile besiciye:
11.2.1.
Tosunlar için :Asgari, % 57 randıman - 150 kg karkas ağırlığında ise 100 Kuruş / et kg,
:Asgari, % 56 randıman - 150 kg karkas ağırlığında ise
90 Kuruş / et kg,
Düveler için
:Asgari, % 52 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise
90 Kuruş / et kg,
:Asgari, % 51 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise
80 Kuruş / et kg,
Mandalar için :Asgari, % 50 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise
80 Kuruş / et kg,
:Asgari, % 49 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise
70 Kuruş / et kg,
İnekler için
:Asgari, % 49 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise
80 Kuruş / et kg,
:Asgari, % 48 randıman - 140 kg karkas ağırlığında ise
70 Kuruş / et kg,
11.2.2. İşletme-kesimhane arası mesafenin 100 Km. yi geçmesi halinde 15 Kuruş / et Kg,
Kurum cari alım fiyatına ilave olarak ödeme yapılır.
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Madde 12 - Sözleşmenin Devir Şartları
Besici, İşbu sözleşme kapsamındaki taahhüdünü kombina müdürlüğünün onaylaması halinde hayvanlar yine
kurumda kesilmek şartıyla Ek-1’de belirtilen “BÜYÜKKBAŞ HAYVAN ALIM SÖZLEŞMESİ DEVİR TUTANAĞI ile
başka besiciye kesim tarihinden önce devir edilebilir. Devir işlemi gerçekleştirilecek besici tarafından,
devredilen hayvan miktarına tekabül eden teminat tutarını kombinaya teslim edecek olup, devir işlemini yapan
besiciye de bu hayvanlar için ödediği teminat iade edilecektir. Devir işleminden sonra sözleşmeli hayvan
miktarı, bakiye kalan hayvan adedine eş değer kabul edilecektir. Dolayısıyla sözleşmedeki artış ve eksik
teslimler, devir eden için devir işleminden sonra bakiye kalan hayvan adedi, devir alan kişi için ise devir aldığı
hayvan adedi üzerinden hesaplanacaktır.
Madde 13 - Teminata İlişkin Hükümler
13.1. Besici teminat olarak; hayvan başına 270 TL (ikiyüzyetmiştürklirası) tutarında nakit para veya en az
sözleşme süresi ile sınırlı banka teminat mektubunu sözleşme imza aşamasında kombinaya teslim edecektir.
Besici banka teminat mektuplarını banka teyit yazıları ile birlikte kombinaya teslim edecektir.
13.2. Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve besicinin bu işten dolayı kombinaya
herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra teminatın tamamı, besiciye iade edilir.
Madde 14 - Sözleşmenin Feshi
14.1. Aşağıda belirtilen, mücbir sebepler veya idareden kaynaklı nedenler ile Kurum iş bu sözleşmeyi tek taraflı
olarak feshedebilir ve bu durumda besici hiçbir hak, alacak ve tazminat talep edemez.
14.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek diğer haller.
14.1.2. Kombina faaliyetini durdurması ve uzun süreli arıza halleri gibi idareden kaynaklanan nedenler.
14.2. Besici taahhüdünü; 10.1.3. ve 14.1. maddesinde belirtilen sebeplerin dışında azami % 10 eksik ve karşılıklı
mutabakat sağlanarak % 20 fazlasıyla yerine getirebilir.
14.3. Besici yukarıda belirtilen haller hariç sözleşmede kararlaştırılan miktarın % 10’unun dışında kalan sayıda
tosunu teslim etmediği takdirde; teslim etmediği tosun sayısına tekabül eden tutardaki teminat miktarı,
herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın irat kaydedilerek sözleşme feshedilir.
Madde 15 – Anlaşmazlıkların Çözümü
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 16 – Diğer Hükümler
16.1. Sözleşme yapılan besici ile mutabakat sağlanarak sözleşmede belirtilen besi süresi kurum tarafından
değiştirilebilir.
16.2. Taahhüt edilen hayvanların muhatap kombinadan başka bir kombinaya teslimi, karşılıklı mutabakat
halinde mümkün olabilir.
16.3. Sözleşmenin imza ve uygulamasından doğacak her türlü vergi, harç ve resimlerden doğan masraflar
besiciye aittir.
16.4. Kurum, ödeme usulleri kapsamında, sosyal güvenlik, stopaj, vergi, mera fonu ve borsa kesintisi gibi yasal
kesintileri besicinin alacağından tahsil eder.
16.5. Besici tarafından besiye alınan hayvanlara ait kulak küpe numaraları, bir liste halinde kombinada görevli
alım şefine ibraz edilecektir.
16.6. Kurum, piyasanın arz-talep dengesini ve/veya satış taahhütlerini göz önünde bulundurarak ilave prim
ödemesi yapmak suretiyle; besicinin sözleşme kapsamında kestirmeyi taahhüt ettiği hayvanların tamamının
veya bir kısmının kesim tarihlerini değiştirebilir. Dönemsel ihtiyaçlar için primler verebilir ve primlerden
hayvanları kesilmeyen tüm sözleşme sahipleri talimat süresince faydalanır.
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Madde 17 – Sözleşmenin İmzalanması
Besici iş bu sözleşmenin her bir maddesini açıkça okuyup bilgi aldıktan sonra her maddesinin içeriğini
öğrenmesini müteakip imzaya yetkili kombina personeli ile karşılıklı olarak imzalar.
Madde 18 – Sözleşmenin Tanzim Tarihi ve Madde Adedi
İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 18 (on sekiz) maddeden ibaret olup, taraflar arasında Kombinada
…../….../…….. tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
YETİŞTİRİCİ
:
KOMBİNA YETKİLİLERİ:
Adı ve Soyadı :
Adı ve Soyadı :
Adı ve Soyadı :
Kimlik No
:
Unvanı
:
Unvanı
:
Cep No.
:
İş bu sözleşmenin;
her bir maddesinden açıkça bilgi aldım,
her maddesinin içeriğini öğrendim,
karşılıklı müzakere ile okudum ve kabul ettim.

( İmza )

( İmza )

( İmza )

İkametgâh Adresi:…………………………
Banka IBAN No:

Ekler;
Ek 1. Büyükbaş Hayvan Devir tutanağı
Ek 2. Teminat Mektubu Örneği
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Ek-1

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM SÖZLEŞMESİ DEVİR TUTANAĞI

Et ve Süt Kurumu …………………….. Et Kombinası ile …./……/……..tarihinde imzalamış olduğum BÜYÜKBAŞ
HAYVAN AILM SÖZLEŞMESİ ni ve sözleşme kapsamında teslim edilmesi gereken ………………cins/adet
hayvanların teslimine ilişkin bütün hak ve borçlarımı devir alan kısmında belirtilen şahsa devrediyorum.
Bu tutanağın imza tarihten sonra devreden adı altındaki şahsın sözleşme ve hayvanlarla ilgili herhangi
bir hak iddia etmeyeceğini, bundan böyle Büyükbaş Hayvan Alım Sözleşmesi hükümlerinin tüm maddelerinin
devralan şahıs adına yürütüleceğini, işbu tutanak ile kabul ve taahhüt ederiz.

DEVREDEN

DEVRALAN

Adı ve Soyadın :
Kimlik No
:
Cep No
:

Adı ve Soyadı :
Kimlik No
:
Cep No
:

İmza

İmza

:

İkametgâh Adresi :

:

İkametgâh Adresi:

(Müşahit)
KOMBİNA YETKİLİSİ
Adı ve Soyadı
:
Unvanı
:
İmza
:
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Ek-2

…………………………………..KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA (HANGİ İL OLDUĞU)

KESİN TEMİNAT MEKTUBU
Kurumunuza veya Kombinalarınıza canlı hayvan satmayı taahhüt eden
…………….…..T.C.Nolu
………………………………………………..nın Kurumunuzla veya Kombinalarınızla imzalayacağı sözleşme gereğince
vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan azami …………………….………….. TL’sini Bankamız garanti
ettiğinden adı geçen şahıs, sözleşme şartlarına aykırı hareket ettiği ve yüklenmesinin bir kısmını veya bütününü
yerine getirmediği takdirde önceden ihtarname çekilmesine, hüküm alınmasına ve adı geçenden rıza
alınmasına gerek kalmaksızın Kurumunuz veya Kombinalarınızla adı geçen arasında ortaya çıkacak herhangi bir
uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmadan ve beklenilmeden yukarıda belirtilen ve
garanti edilen miktarı ilk yazılı talebiniz üzerine hemen ve geciktirmeden talep tarihinden ödeme tarihine kadar
geçecek günlere ait kanuni faiz ile birlikte garanti veren sıfatı ile ödeyeceğimizi imza atmaya yetkili temsilci ve
vekil sıfatı ile Bankamız nam ve hesabına kabul ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu ……………………. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde
tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı taktirde hükümsüz olacaktır.
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