KESİMLİK TAVUK ALIM SÖZLEŞMESİ

Yürürlük Tarihi: …… /11/2016

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları
1.1. Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü ( Kurum olarak isimlendirilmiştir) ile
.........................................................................(aşağıda Yetiştirici olarak isimlendirilmiştir) arasında
........................... adet kesimlik tavuk (Broiler) alımı-satımı konusunda iş bu sözleşme akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. Kombinanın
a) Adı: Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk 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. Yetiştiricinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı
:…
b) T.C. Kimlik No
:…
c) Vergi Kimlik No
:…
ç) Yetiştirici 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 tebligatı daha sonra süresi içinde 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,
Birlik
: Üretici Birliklerini,
İşletme
: Kasaplık I. Kalite kesimlik tavuk besiye alındığı tesisi/tesisleri,
Kesimhane
: Kombinaya ait kesimhane veya kombinanın anlaşma yaptığı kesimhaneyi,
Kombina
: Sözleşme imzalayan Et ve Süt Kurumu Kombinası Müdürlüğünü,
Kurum
: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,
Yetiştirici
: Kasaplık I. Kalite etçi tavuk besleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
1.Kalite Etçi Piliç
: 1700-2500 Kg canlı ağırlığında besi kondisyonu iyi kesimlik broiler piliç’ i
İfade eder.
Madde 5 - Sözleşmenin Konusu
Aşağıda miktarı ile özellikleri belirtilen ve Bakanlığın kontrolünde yetiştirici tarafından beslenen
kasaplık I. Kalite kesimlik tavuğun sözleşmede kararlaştırılan canlı kg bedeli üzerinden yetiştirici/ birlik
tarafından kombinaya teslimi işidir.

1

Madde 6 - Sözleşmenin Miktarı ve Süresi
6.1. Sözleşmenin miktarı:
Yetiştirici aşağıda gösterilen günler ve miktarlarda teslim kaydıyla toplam...........................adet
kasaplık I. Kalite etçi pilici Kuruma satmayı, Kurumda aynı şartlarla satın almayı kabul ve taahhüt
etmişlerdir.
6.2. Sözleşmenin süresi: Sözleşmenin akdedildiği tarih ile en son kesime alınacak hayvanların kesim
tarihi arasında kalan süre, sözleşmenin süresini oluşturur. Bu tarih …../…/…. ile …./…/……tarihi
arasındadır. Bu sözleşme hayvanların kesiminden sonra yürürlükten kalkar.
Madde 7. Hayvanların Teslim Yeri ve Teslim Programı
7.1. Teslim yeri kombinanın göstereceği kesimhanedir.
7.2. Besiye alınan hayvanların teslim programı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
Teslim programı sözleşme eki olarak da tanzim edilebilecek olup sözleşmenin mütemmim cüzüdür.
Yetiştirici sözleşmede belirtilen veya ilişikte yer alan teslim programına göre teslimatlarını yapmakla
yükümlüdür.
7.3. Besici, hiçbir cezai müeyyide uygulanmaksızın sözleşmede teslim etmeyi taahhüt ettiği tavuk
miktarının % 5 eksiği veya % 5 fazlasını teslim edebilir.
TESLİM TARİHİ

TESLİM MİKTARI (ADET)TAVUK

TESLİM TARİHİ

TESLİM MİKTARI (ADET)TAVUK

NOT: Çok sayıda tarih olması halinde tablo sözleşme ekinde yapılabilir.

7.3. Cezasız ek süre verilmesi ve teslim programında değişiklik yapılması
7.3.1.Zorunlu hallerde üreticiye verilecek cezasız ek süre
a) Teslim tarihlerinde civciv temininde aksaklıkların yaşanmasına, hastalık ve/veya yemden
kaynaklanan gelişme geriliğine ve vasıta bulamama gibi mazeretlere dayalı olarak; hiç teslimatta
bulunamayan veya noksan teslimatta bulunan yetiştiricinin talep etmesi ve Kurumun da uygun
görmesi halinde eksik teslimatını tamamlaması için 60 günü geçmemek üzere cezasız ek süre
verilebilir. Cezasız ek süreye ilişkin alımlarda Yetiştiriciye; sözleşmesiz I. Kalite kesimlik tavuk cari alım
fiyatı üzerinden ödeme yapılır.
b) Sözleşmede yer alan Teslim programına göre teslim tarihlerinde hiç teslimatta bulunmayan veya
eksik teslimatta bulunan yetiştiricinin cezasız ek süre talebinin kabul edilebilmesi, mazeretin resmi
belgeye dayanmış olması, mazeret kapsamındaki durumun ortaya çıkmasının hemen akabinde veya
en azından teslim tarihlerinden 15 gün öncesinde Kurumun haberdar edilmesiyle mümkün
olabilecektir.
c) Bu şartları yerine getiremeyen ve teslimat tarihinden sonra yapılan cezasız ek süre talepleri dikkate
alınmaz ve Yetiştirici sözleşme hükümlerini yerine getirmemiş sayılır.
7.3.2. Teslim programında değişiklik yapılması
Tarafların mutabakatı ile teslim programında değişiklik yapılabilir.
Kümes arızaları veya civcivlerin gelişimine bağlı olarak sözleşmede belirlenen kesim programından
önce/sonra kesilmesi konusunda yetiştiricinin talepte bulunması halinde; yetiştiricinin bu talebi,
Kurum tarafından kabul edilirse yetiştiricinin erken/geç teslim ettiği piliçlere teslimatın
gerçekleştirildiği tarihteki sözleşmesiz I. Kalite kesimlik tavuk alım fiyatı uygulanır. Kesim sonrası elde
edilen gövdelerden Kurumun alım kriterlerine uyanların satın alması yapılır, diğer gövdeler ise kesim
bedeli alındıktan sonra Yetiştiriciye iade edilir.
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Madde 8 – Evsaf
8.1. Canlı olarak alınacak kesimlik piliçlerin göğüs kafeslerinin iki yanı dolgun, Sternumun sivriliği ve
keskinliği el temasında hissedilmeyecek, önden bakışta göğüs dolgun görünüşte, besi kondisyonu iyi
ve sağlıklı olacaktır.
8.2. Teslimatın Canlı ağırlık ortalaması 1.700-2.500 gr. arasında olacaktır. Kesim sonrası gövde et kg
ağırlığı 1.100 gr altında olan gövdeler, kesim bedeli alınarak üreticiye iade edilir. İade edilecek ürünler
kesim günü akşamına kadar alınmaması halinde kurum tarifesine uygun soğuk depo ücreti kesilerek
üreticinin alacağından kesilir.
8.3. Teslim edilecek hayvanların tamamı etçi piliç (Broiler) olacaktır. Kombine ve/veya yumurta yönlü
yetiştirilen piliçler kabul edilemeyecektir.
8.4.Kurumun eksperleri teslim edilecek kanatlı hayvanları canlı ekspertize tabi tuttuklarında evsafa
uygun olmayanları veya hasta olduklarından şüphe ettiklerini kabul etmezler. Kabul görmeyen bu
hayvanlar sözleşmede belirtilen teslimat miktarına dâhil etmezler. Bu eksiklik için ceza uygulanmaz.
8.5. Kesimi takiben; muayene sonucu yara, bere ve hastalık gibi nedenlerle imha edilen piliç bedeli
Yetiştiriciye ödenmez, ayrıca imha edilen her bir piliç canlı kg teslimat ortalaması üzerinden hesap
edilerek ödemeye esas toplam canlı ağırlıktan düşülür.
Madde 9 - Tartım
9.1. Tartı, Kombina kantarlarında veya Kombinanın uygun göreceği kantarlarda mesai saatleri
içerisinde ve Kombinanın belirleyeceği tartım usulüne uygun olarak yapılır.
Madde 10. Tokluk (kursak) Firesi
Yapılan muayene sonucuna göre, Satın alınacak hayvanların canlı kilosundan eksperce belirlenecek
tokluk firesi düşüldükten sonra ödemeye esas canlı kilo ortaya çıkacaktır. Hayvanların canlı kilosundan
eksperce düşülecek fire hayvanın canlı ağılığının % 2’sini geçmeyecektir.
Madde 11. Fiyatlandırma
11.1. Sözleşme Fiyatı
Etçi piliçlerin sözleşmeye esas olan alım fiyatı; sözleşmenin akit tarihindeki Kurumun sözleşmeli
alımlar için uyguladığı I. Kalite kesimlik canlı tavuk alım fiyatı olup, ......... TL/Canlı Kg’ dır.
11.2. Ödemeye Esas Fiyat
11.2.1. Teslim tarihindeki, Kurumun sözleşmeli alımlar için uyguladığı I. Kalite kesimlik canlı tavuk alım
fiyatı Yetiştiriciye ödenir. Teslim tarihinde Kurumun I. Kalite kesimlik canlı tavuk alım fiyatı sözleşme
fiyatından düşük olduğu takdirde Yetiştiriciye sözleşme fiyatı uygulanır.
11.2.2. Teslimatlarda tavukların ortalama canlı ağırlıklarının 2.500 gramı aşması halinde, I. Kalite
kesimlik tavuk canlı alım fiyatının % 10 u oranında eksik ödeme yapılır. Aynı şekilde teslim edilen
tavukların canlı ağırlıklarının 2.700 gramı aşması halinde ise alım fiyatının % 20 si oranında eksik
ödeme yapılır.
11.3. İlave Ödemeler
Bu sözleşme ile yetiştiriciye Birlik üyeliği olması halinde alım fiyatına ek olarak …..TL/Canlı kg ve çiftlik
ile kesimhane arasındaki mesafe için, …….Km’ nin üzerindeki her 100 km için …… TL/Canlı kg Yol Primi
ödenecektir.
Madde 12 - Sözleşmenin Devir Şartları
Yetiştirici iş bu sözleşmeyi ve sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarını kesim tarihinden önce
Kurumun onayı ile üçüncü şahıslara devredebilir. Devir işlemini yapacak olan Yetiştirici Birlik üyesi ise,
devir işlemine dair Birlikten onaylı bir belge sunması gerekmektedir.

3

Madde 13 - Teminata İlişkin Hükümler
13.1. Kat’i teminat sözleşme yapılan miktar dikkate alınarak hesaplanır ve bu hesaplamaya göre
hesaplamaya göre kat’i teminat alınır. Kat’i Teminat, süresiz banka Teminat mektubu veya nakit
paradır.
13.2. Alınacak teminat, 1.700 gram (canlı ağırlık) /11. maddede tespit edilen sözleşme fiyatı /
sözleşme miktarı rakamlarının çarpımı sonucu bulunacak muhammen bedelin %3’ ü dür.
Söz konusu ...................adet kesimlik tavuk muhammen bedeli .............................................TL, Kat’i
teminat tutarı ............................................ TL’ dır.
13.3. Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yetiştiricinin bu işten dolayı
kombinaya herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra teminatın tamamı, yetiştiriciye
iade edilir.
Madde 14 - Sözleşmenin Feshi
14.1. Yetiştirici taahhüdünün; yangın, sel baskını, deprem, hastalık, toplu ölüm, bölgesel karantina,
kümes arızası (belgelendirilmek koşuluyla) dışında taahhüdünü yerine getirmekle yükümlüdür.
14.2. Yetiştiricinin sözleşmenin 14.1. maddesi kapsamı dışındaki nedenlerle taahhüdünü yerine
getirmemesi, sözleşme hükümlerine uymaması halinde, Kurum herhangi bir ihtar veya kanuni
merasime lüzum kalmaksızın sözleşmeyi fesih eder ve kat’ i teminat herhangi bir ihtar ve ihbara gerek
olmaksızın teslimat yapılmayan kısma (hayvan adedi) tekabül eden tutarda irat kaydedilir.
14.3. Kurum; mücbir hallerde ve kombina faaliyetinin durdurulması, uzun süreli arıza halleri,
özelleştirme kapsamında olması, satılması veya komple kiraya verilmesi, devredilmesi gibi durumlarda
iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda yetiştirici hiçbir hak, alacak ve tazminat
talep edemez. Kurum, ortaya çıkan bu tür olumsuzluk halini olumsuzluğun çıktığı tarihten itibaren en
geç 3 (üç) iş günü içerisinde Yetiştiriciye bildirmek zorundadır.
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. Ödemeye esas canlı kilonun tespitine kadar geçen sürede meydana gelecek zayiat ile
hayvanların bakım ve muhafazası (Tartım sonrası kasaların boşaltılmasına kadar geçen süre) Yetiştiriciye
aittir.
16.2. Ödemeye esas canlı kilonun tespitine kadar geçen bu sürede Yetiştirici veya temsilcisi Kurumun
çalışma düzenine uymak zorundadır.
16.3. Teslim edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürürlükte olan mevzuatlarına
göre her türlü bulaşıcı ve adi hastalıklardan arınmış olacaktır.
16.4. Yetiştirici hayvanları bakanlığın hayvan sevk ve kesimi için zorunlu kıldığı belgeler ile birlikte ( il
içinden nakil beyannamesi, il dışından hayvan sağlık ve sevk raporu ile dezenfeksiyon belgesi gibi)
canlı olarak kombinaya teslim edilecektir. Ödemeye esas canlı kilo tespiti yapılan piliçler kombina
uhdesine geçmiş sayılacaktır. Kesimin yapılacağı tarihte yürürlükte olan bakanlık ve kurum mevzuat
hükümleri çerçevesinde hayvanların kesimi gerçekleştirilecektir.
16.5. Sözleşmenin imza ve uygulamasından doğacak her türlü vergi, harç ve resimler, borsa ücret ve
masrafları ile diğer ücret ve masraflar Yetiştiriciye aittir.
16.6. Kurum tarafından gerekli görülen zamanlarda hayvanları kontrol etmek ve sözleşme
hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere Yetiştirici, kümeslerini biyogüvenlik kurallarına uymak
koşuluyla Kurum eksperlerine açık tutmak ve bu yerlerin adreslerini sözleşmeye kaydettirmekle
yükümlüdür.
16.7. Yetiştirici sürüde hastalık çıkması halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili
birimlerine başvurduğunda durumu aynı şekilde Kuruma da bildirmekle yükümlüdür.
16.8. Yetiştirici Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürürlükte olan mevzuatlarına uygun olarak
yetiştiricilik veya besicilikle iştigal ettiğini belgeleyecektir. (işletme tescil belgesi gibi)
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16.9. Yetiştirici sözleşmedeki imzasını noterden alacağı imza sirküleri veya beyannamesi ile tasdik
eder.
16.10. Sözleşmenin uygulanmasında yetiştiricinin muhatabı sözleşmeyi akdeden Kombina olup, her
türlü işlem bu Kombinaca yürütülür.
16.11. Taahhüt edilen hayvanların muhatap kombinadan başka bir kesimhaneye teslimi, karşılıklı
mutabakat halinde mümkün olabilir.
16.12. Ödeme usulleri kapsamında, sosyal güvenlik, stopaj, vergi, mera fonu ve borsa kesintisi gibi
yasal kesintiler Kurum tarafından yetiştiricinin alacağından kesilerek tahsil edilir.
Madde 17- Özel Şartlar:
Analiz sonuçlarına dayanarak; Kurumun yaptırdığı analizler, MSB ve JGK teslimatlarında ve/veya GTH
Bakanlığı’nca yapılan denetimlerde üretim aşamasından kaynaklandığı belirlenen nedenlerle Kuruma
kesilecek cezalar üreticiye rücu edilecektir.
Madde 18 – Sözleşmenin İmzalanması
Yetiştirici 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 19 – Sözleşmenin Tanzim Tarihi ve Madde Adedi
İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 19 (ondokuz) 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:
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