ÇİĞ SÜT ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ
(TASLAK)
MADDE 1- TARAFLAR
(1)………. İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi …………… adresinde
mukim………. ile…………adresinde mukim ……………………arasında aşağıdaki belirtilen
şartlarda çiğ süt alımı sözleşmesi yapılmıştır.
(2) Bu sözleşmede adı geçen birlik üyesi “Üretici” ve çiğ sütü satın alan “Sanayici”
olarak anılacaktır.
MADDE 2- KONU
(1) İş bu sözleşme, yukarıda adı, soyadı ve açık adresi yazılı olan ÜRETİCİ tarafından
üretilecek ve yukarıda ünvanı ve açık adresi yazılı olan SANAYİCİ tarafından satın alınacak
çiğ sütün üretim şekli, miktarı, içeriği, teslim yeri, soğutma bedeli, fiyatı ve ödeme koşulları
ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile ilgili esasları içerir.
MADDE 3- SÖZLEŞME SÜRESİ
(1) Bu sözleşme …..../.…../ 20…. tarihinden itibaren 6 ay/bir yıl geçerlidir. Taraflar
sözleşmenin bitimine bir ay kala sözleşmeyi uzatabilirler. Tarafların anlaşarak sözleşmeyi
iptal etmeleri halinde sözleşme süresi dikkate alınmaz.
MADDE 4- SÜT ÜRETİMİ
(1) ÜRETİCİ’nin veya ÜRETİCİ’nin anlaşmalı olduğu işletmelerde bulunan
hayvanların meme bezlerinden salgılanan ve 40 C derecenin üzerinde ısıtılmamış veya
eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmeden üretilen çiğ süt olmalıdır.
MADDE 5- SÜTÜN İÇERİĞİ
(1) Teslim edilecek günlük süt en az %2,8 m/v protein, % 0,135-0,2 m/v süt asidi, en
az %3,5 m/v yağ, en az %8,5 m/v yağsız kuru madde ve 1,028 m/v dansite de olmalıdır.
1) Süt toplama merkezinde ve/veya üretimin yapıldığı yerdeki tanklarda, süt asgari %
2,8 yağ oranı ve % 8,5 yağsız kuru madde oranının altında olamaz.
2) Süt toplama merkezinde ve/veya üretimin yapıldığı yerdeki tanklarda, canlı bakteri
sayısı 100.000 adet/mililitre (30 C de) ve somatik hücre sayısı 500.000 adet/mililitre üzerinde
olamaz. Bakteri sayısı ayda en az iki numune ve 2 aylık periyot sonundaki ortalama değer,
somatik hücre sayısı ayda en az bir numune ve 3 aylık periyot sonundaki ortalama değer
dikkate alınarak hesaplanır.
(3) Sütlerde antibiyotik olmayacaktır.
MADDE 6- SÜT ANALİZLERİ
(1) Sütün yağ, yağsız kuru madde, asitlik ve protein analizlerinin, sütün teslim alındığı
toplama merkezinde ve/veya üretimin yapıldığı yerdeki tanklarda ve buralardaki toplam süt
miktarı üzerinden yapılması esastır.
(2) Analizlerin süt toplama merkezinde ve/veya üretimin yapıldığı yerdeki tanklarda
yapılmasının mümkün olmaması durumunda, analizler SANAYİCİ’nin tesisinde yapılmak
üzere, SANAYİCİ veya yetkilisi tarafından tekniğine uygun iki (2) adet numune alınır ve
numunenin birini soğuk zincir içerisinde tesise ulaştırır. Numunelerden diğeri ÜRETİCİye
teslim edilir. ÜRETİCİ kendisine teslim edilen numuneyi +4 derecede 3 gün saklamak
zorundadır.
(3) ÜRETİCİ yapılan süt analiz sonuçlarından şüpheye düşerse, analizleri Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının İl Kontrol Laboratuarlarında yaptırma hakkına sahiptir. Bu
analizlerin ücreti SANAYİCİ tarafından karşılanır. Ancak bu tür analizler, ayda en fazla 2
defa yaptırılabilir.
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(4) SANAYİCİ’nin analiz sonuçları ile İl Kontrol Laboratuarı analiz sonuçlarının
birbirinden farklı olması durumunda, il Kontrol Laboratuarının sonuçları esas alınır.
(5) SANAYİCİ veya sanayici adına süt toplama yetkisine sahip kişiye çiğ sütün
teslimi sonrasında ortaya çıkacak fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya mikrobiyolojik
bozulmaların sorumluluğu SANAYİCİye aittir.
MADDE 7- SÜTÜN TESLİM YERİ, ŞEKLİ ve SAYISI
(1) Sütün üretimin yapıldığı yerdeki tanklarda veya süt toplama merkezinde
SANAYİCİ’ye teslimi esastır. Ancak, SANAYİCİ’nin talebi üzerine süt sanayicinin tesisine
teslim edilebilir.
Sütün nakliyesi SANAYİCİ tarafından veya SANAYİCİ adına yapılması esastır.
(2) Sütler +4° C ye soğutulmuş (veya 30 derecenin altında olmak koşulu ile sıcak)
olarak SANAYİCİ’ye teslim edilecektir.
(3) Süt teslim alma işlemi sözleşme süresince SANAYİCİ tarafından günde bir sefer
olmak üzere, saat … ile … arasında yapılacaktır. Tarafların anlaşması doğrultusunda alım
sefer sayısı değiştirilebilir.
MADDE 8- SÜTÜN MİKTARI ve TESLİMİNE ESAS BELGE DÜZENLENMESİ
(1) ÜRETİCİ, …..litre sütü günlük veya ………sütü aylık olarak SANAYİCİye teslim
etmeyi taahhüt eder. Bu miktar, mevsim şartları ve ineklerin gebelik durumuna göre %20
fazla veya eksik olabilir.
(2) Sütün miktarı, süt teslim/alım işinin gerçekleştiği yerde yapılan tartı işlemine göre
belirlenecektir.
(3) Süt bedelini belirlemeye esas belgeler (irsaliye, alım satım makbuzu, v.s) tartı
işlemine göre, bu işlemin yapıldığı yerde ve SANAYİCİ veya yetkilisi tarafından sevkiyat
öncesi düzenleyecektir.
(4) Tartım işleminde mutabık kalınamaması durumunda, teslim yerine en yakın
mesafedeki Birlik, Belediye, Borsa, Kooperatif vb kurumlara ait kantarda tartım işlemi tekrar
yaptırılır ve bu tartıma ait belge taraflarca süt tesliminde ve süt ödemesinde esas alınır.
MADDE 9- SÜTÜN FİYATI
(1) En az %2,8 m/v protein, % 0,135-0,2 m/v süt asidi, en az %3,5 m/v yağ, en az
%8,5 m/v yağsız kuru madde ve 1,028 m/v dansiteye sahip çiğ sütün litre fiyatı ……TL dir.
(2) Sözleşmenin bir yıllık olması halinde, sözleşmenin 7. ayında süt bedelinde artış
yapılır. Bu artış, Ulusal Süt Konseyinin belirlemiş olduğu pozitif artış oranına veya miktarına
göre yapılır.
(3) Çiğ sütün fiyatına ilave olarak, asgari % 2,8 yağ oranı ve % 8,5 yağsız kuru madde
oranı ve azami canlı bakteri sayısı 100.000 adet/mililitre (30 C de) ve somatik hücre sayısı
500.000 adet/mililitre aralığında kalmak koşulu ile, sütün kuru maddesi, yağ oranı, protein
oranı, mililitre sütteki total bakteri sayısı veya somatik hücre sayısı gibi özelliklerin birisi
veya bir kaçı dikkate alınarak ÜRETİCİ’ye prim artışı veya azalışı verilebilir. Bu primler ayrı
ayrı olarak sözleşmenin bu maddesinde belirtilir.
(4) Sözleşmeye konu olan sütün bedeli, her ne sebeple olursa olsun, (Çiğ Süt /en az
%18 ham proteinli ve 2500 kcal/kg metabolik enerjiye sahip karma yem paritesi) çiğ
süt/karma yem paritesi 1,1 oranının altında olamaz.
MADDE 9- SOĞUTMA BEDELİ
(1) Soğutma tankları ÜRETİCİ’ye ait olması durumunda, SANAYİCİ, soğutma
tanklarının elektrik ve bakım giderlerinin karşılanması için süte ilave “soğutma bedeli” olarak
……krş / litre prim öder.
(2) Soğutma tanklarının SANAYİCİ’ye ait olması durumunda, “soğutma bedeli” primi
ödemeyebilir. Bu durumda, 1 yıllık sözleşme yapılması koşuluyla ve sözleşmenin sona ermesi
ile soğutma tankları ÜRETİCİ’ye hibe edilmiş sayılır.
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MADDE 10- ÖDEME ZAMANI ve ŞEKLİ
(1) SANAYİCİ tarafından yapılacak süt bedeli ve her türlü prime esas ödemeler sütün
teslim alındığı ayı takip eden ayın ……. - ……... günleri arasında nakit olarak (banka
hesabına) yapılır.
(2) ÜRETİCİ’nin talebi doğrultusunda, süt bedeli ve her türlü prime esas ödemelere
karşılık, SANAYİCİ tarafından karma yem tedarik edilmesi halinde, çiğ süte karşılık en az
%18 ham proteinli ve 2500 kcal/kg metabolik enerjiye sahip kg cinsinden süt yeminin fiyatı,
Çiğ Süt / Karma Yem paritesi 1,3 oranının altında olmayacak şekilde belirlenir.
(3) Süt bedeli ve her türlü prime esas ödemelere karşılık talep edilecek yem miktarı
bedeli, ödenecek toplam paranın 1/2 ‘sinden fazla olamaz.
MADDE 11- ÜRETİCİNİN SORUMLULUKLARI
(1) ÜRETİCİ sözleşme süresi içerisinde, başka hiçbir kişi veya kuruma süt teslim
edemez.
(2) Antibiyotikli süt satışı yapamaz.
(3) İşletmede süt teslimatını etkileyebilecek toplu aşı, salgın hastalık vs. gibi
durumları, birkaç gün öncesinden, mekanik arızaları hemen SANAYİCİ’ye bildirir.
(4) SANAYİCİ’ye ait bilgi ve belgeler, yasal yükümlülükler hariç olmak üzere,
sözleşme süresi ve sonrasında 5 yıl boyunca üçüncü şahıslara ulaşmasını önler.
MADDE 12- SANAYİCİNİN SORUMLULUKLARI
(1) SANAYİCİ, ÜRETİCİ’nin sütünü almak zorundadır.
(2) SANAYİCİ, satın aldığı sütlerin bedelini bu sözleşmede belirtilen süre içinde
yapar. Ödemenin belirtilen zamanda yapılmaması durumunda ödeme tarihinden sonraki
günler için aylık % 2 temerrüt faizi öder.
(3) SANAYİCİ, süt bedeli ve her türlü prime esas ödemelerin zamanında yapılmaması
veya sözleşmeden doğan cezai şartlar oluşması durumunda işleme konmak üzere 45 günlük
süt bedeli karşılığında banka teminat mektubu verir.
(4) ÜRETİCİYE’ye ait bilgi ve belgeler, yasal yükümlülükler hariç olmak üzere,
sözleşme süresi ve sonrasında 5 yıl boyunca üçüncü şahıslara ulaşmasını önler.
MADDE 13 - SÖZLEŞMENİN FESHİ
(1) ÜRETİCİ;
SANAYİCİ tarafından yapılan/yaptırılan süt analiz sonuçları, İl Kontrol Laboratuvarı
sonuçlarına göre ÜRETİCİ’nin aleyhine 4 den fazla çıkması durumunda ÜRETİCİ sözleşmeyi
tek taraflı fesh edebilir.
SANAYİCİ, Süt bedeli ve her türlü prime esas ödemelerini, sözleşme süresinde ve
zamanında iki (2) den fazla gerçekleştirmez ise, sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına
sahiptir.
Sözleşmeyi tek taraflı ve sebepsiz fesh ettiği durumda, (daha önce teslim edilen aylık
süt miktarı ortalaması üzerinden) bir aylık ortalama süt bedelini ceza olarak öder.
(2) SANAYİCİ;
İl Kontrol Laboratuvarı sonuçlarına SANAYİCİ’nin aleyhine 4 den fazla çıkması
durumunda SANAYİCİ sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir.
Sözleşmeyi tek taraflı ve sebepsiz fesh ettiği durumda, (daha önce teslim edilen aylık
süt miktarı ortalaması üzerinden) bir aylık ortalama süt bedelini ceza olarak öder.
(3) ÜRETİCİ ve SANAYİCİ;
Bu sözleşmenin her bir maddesinde, aleyhlerinde oluşan bir durum karşılığında
anlaşamazlar ise 1 ay öncesinden haber vermek koşulu ile sözleşmeyi tek taraflı fesh
edebilirler.
Herhangi bir sebep belirtmeksizin, taraflar sözleşmeyi karşılıklı olarak fesh edebilirler.
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MADDE14- MÜCBİR SEBEPLER
(1) ÜRETİCİnin iş yerlerinde grev, lokavt, kanunsuz direniş, olağanüstü haller, salgın
hastalıklar, yangın, doğal afetler, karantina, yolların kapanması, yangın ve belgelenmek kaydı
ile
(2) SANAYİCİnin süt işleme tesisinde grev, lokavt, kanunsuz direniş, büyük arıza,
yangın, köy veya belirli alanların karantinaya alınarak süt ticaretinin durdurulması, doğal
afetler vs. gibi,
Tarafların kontrolü dışındaki tüm hadiseler karşılıklı bildirilmek zorundadır.
SANAYİCİ’nin mücbir sebepleri ortadan kalkıncaya kadar, ÜRETİCİ sütünü başka
bir kişi ve/veya kuruma satabilir.
Bu tür mücbir sebepler, sözleşme hükümlerine aykırılık olarak kabul edilemez ve fesh
nedeni sayılamaz.
MADDE 15 – İTİLAF VUKUU
(1) Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların çözümünde………. Mahkemeleri
yetkilidir.
İş bu sözleşme taraflarca karşılıklı olarak …/…/2015 tarihinde 4 sayfa, 15 madde ve 2
nüsha olarak hazırlanmış, aynen kabul edilmiş ve imza altına alınmıştır.

SATICI

ALICI
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