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Sözleşme No: 

 

TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİ  

Madde 1. Sözleşmenin Tarafları 

Bu sözleşme; bir tarafta ……………………………………………… (bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır) 

ile ……………………………………………… (bundan sonra “üretici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda 

yazılı şartlar dahilinde imzalanmıştır. 

 

Madde 2. Taraflara İlişkin Bilgiler 

2.1.   Alıcı             :   ……………………………………………… 

Adresi                   :   ……………………………………………… 

Telefon                  :  ……………………………………………… 

 E-posta                 :  ……………………………………………… 

Ticaret Sicil No     :   ……………………………………………… 

2.2.   Üretici     : ………………………………………………………………… 

  Adresi                      : ………………………………………………………………… 

  Telefon                     : ………………………………………………………………… 

  E-posta                       :………………………………………………………………… 

  TC Kimlik No            : ………………………………………………………………… 
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2.3.   Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri 

taraflara tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

 

Madde 3. Dayanak 

İş bu sözleşme Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 26858 sayılı ve 26/04/2008 tarihli resmi gazetede yayınlanan 

sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik kapsamında belirtilen tüm bilgi ve hükümleri içeren 

bendlerin içeriğine sadık kalınarak hazırlanmıştır. 

 

Madde 4. Sözleşmenin Süresi 

İş bu sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. 

 

Madde 5. İşin Tanımı 

Sözleşme konusu iş; alıcı tarafından üreticiye 2016 üretim yılı için ayçiçeği üretimi yaptırılmasıdır. 

 

 

Madde 6. Tarafların Yükümlülükleri 

Üreticinin2016 üretim yılında ürettiği ayçiçeği mahsulünü sözleşmenin ilgili maddeleri gereği alıcıya satmayı, alıcı sözleşme 

şartlarına uygun olan ürünü satın almayı kabul eder. 

 

Madde 7. Tohumluk Temini 

Alıcı, üretim için gerekli miktar tohumluğu üretici talep ettiğinde bedeli karşılığında verecektir. Üretici isterse kendi temin 

ettiği tohumluğu, isterse alıcının verdiği tohumluğu ektiği parsellerde alıcı ile ayçiçeği üretim sözleşmesi yapabilir.  

 

Tarladan çıkacak olan ayçiçeği ürünü niteliğine haiz bütün mahsul sözleşmenin ilgili maddesi gereği alıcı tarafından satın 

alınacaktır. 

 

Alıcı tarafından satın alınacak bu mahsul ticari değerini etkileyecek şekilde hatalı, hileli, bozuk, hastalık ve zararlı 

organizmalarla bulaşık ve başka ürünlerle karışık olmayacaktır. Üretici bu ürünü üçüncü kişilere satamaz. 

 

Ayçiçeği üretim sözleşmesine konu olan ayçiçeği mahsulü 2016 yılı için belirlenen dekar başına ikiyüztürk lirası bedeli 

karşılığı ürün senedi düzenlenecek ve sözleşmenin eki olacaktır. Sözleşmenin şartları yerine getirilmediği veya üretici 

mahsulü alıcıya teslim etmediği takdirde, taahhüt edilen ürün senedibedeli karşılığı borç tutarı üreticiden tahsil edilecektir. 

 

Madde 8. Üretim 

Ayçiçeği mahsulünün üretimi alıcının önerileri doğrultusunda üretici tarafından gerçekleştirilecektir. Üretici, alıcı tarafından 

tayin edilen, 26283 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine 

Dair Yönetmelik” kapsamında sertifikalandırılan mühendisin talimatlarına uymak zorundadır.  

 

Üretici, alıcının kendisine talep ettiği doğrultuda kullanacağı üretim girdilerini alıcının imkanları dahilinde peşin bedelle 

alıcıdan talep edebilir. Üretici alıcıdan temin ettiği bu üretim girdilerini sadece sözleşmeye dahil olan üretim parselleri 

dışında kullanmayacaktır. 

 

Üreticinin işletmesinde meydana gelen geri dönüşü olmayan teknik hatalar (hatalı tarımsal uygulamalar vb.) ve iflas 

durumlarına ilişkin olaylarda taraflar arasında karşılıklı mutabakat çerçevesinde ürün senedi üreticiye teslim edilecektir. 

 

Üretici alıcı ile sözleşmede belirttiği parsellerde üretilen mahsulü başka hiçbir parselin mahsulü ile karıştırmadan alıcıya 

teslim etmekle yükümlüdür. 

 

Madde 9. Teknik Şartlar 

Üretimin yapılacağı parsellerde ön bitki kesinlikle ayçiçeği olmayacaktır. Ön bitki, buğday, arpa, mısır, kanola vb. ürünler 

olacaktır. Toprak hazırlığı, ekim, gübreleme, zirai ilaçlama, hasat gibi faaliyetler tamamen üretici tarafından yerine 

getirilecek ve bu faaliyetler için alıcıdan herhangi bir masraf talebinde bulunmayacaktır.  

 

 

Madde 10. Hasat ve Ürün Teslimi 

Hasada başlama kararını alıcı elemanı,sözlü yada mesaj sistemi ile üreticiye bildirecektir. Üretici hasat edeceği mahsul 

hakkında alıcıya hasat öncesi bilgi verecektir. 

 

Tartım sırasında rutubet azami %9’u geçmeyecektir. Teslim edilen mahsulün içerisindeki yabancı madde ekspertizi 

sonucunda  %3’den yukarı olduğu durumlarda alıcı, üreticiden %3’ün üzerine gelen her puan için o oranda kesinti yapacaktır.  

Hasat edilen ürün mahallinde ve her kamyonda ön ekspertizi alıcı elemanlarınca yapıldıktan sonra, alıcının yerleşim birimi 

dahilinde göstermiş olduğu herhangi bir adrese teslim edilecektir. Alıcının görevlendirileceği elemanlar, ekspertiz ve ürünün 
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kalitesi için yapılacak testlerden üreticiye herhangi bir maliyet yansıtılmayacaktır. Ödemeye esas ürün miktarının 

belirlenmesinde alıcı kantarı tartımı ölçü olarak alınacaktır. 

 

Üretici alıcı ile sözleşme yaptığı parsellerde en az 100 Kg/Dekar en çok 400 Kg/Dekar ürünü teslim etmeyi taahhüt eder. 

Ancak herhangi olumsuz tarımsal koşulara karşı, karşılıklı mütabakat sonucunda teslim edeceği ürün miktarı değişiklik 

gösterebilir. 

 

Madde 11. Ürünün Fiyatı ve Ödeme Şartları 

Hasat edilen ürünün fiyatı oluşacak serbest piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Üretilen mahsulün tamamı alıcıya teslim 

edildikten sonra ödemesi en geç otuz gün içerisinde üreticiye peşin olarak ödenecektir. 

 

Üretici, müstahsil tarihini de kapsayacak şekilde en geçürün ödemesini alacağı tarihte Bağ-Kur Muafiyet Belgesini alıcıya 

ulaştırmakla yükümlüdür. 

 

Üreticiye Ait Hesap Numarası : 

 

Banka ve Şube Adı:…………………………………………………………………………………………… 

 

Hesap Numarası veya IBAN:…………………………………………………………………………………. 

 

 

Madde 12. Özel Hükümler 

11.1. Üretici, “Çiftçi Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olmak zorundadır. 

11.2.  Yangın, olumsuz iklim faktörleri (dolu, sel, aşırı sıcaklık, yağış vb.) ile hastalık ve zararlılar dolayı ortaya çıkacak 

olumsuz şartlar için üretici tarafından Tarım Sigortası yaptırılacaktır. Alıcı, gerekli gördüğü hallerde primi üreticinin ürün 

ödemesinde kesilmek şartıyla üretici adına tarlasına “Tarım Sigortası” yaptırır. Bunun için üretici, alıcı namına gerekli 

belgeleri sigorta yapılırken verecektir. Sigorta; alıcıya ödenecek tohumluk bedeli ile alıcı tarafından yapılan tüm giderler 

düşürüldükten sonra kalan bakiyesi üreticiye verilecektir. Ayrıca don, kuraklık, deprem, sel, fırtına, aşırı sıcaklık gibi doğal 

afetlerin resmi mercilerden alınacak raporlar ile belgelendirilmesi halinde meydana gelen zararlardan dolayı alıcı, üreticiden 

herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaktır.  

11.3.  Alıcı ve üretici, sözleşmenin hüküm ve şartları ile sözleşme ek teşkil eden her türlü belgesi her ne suretle olursa olsun 

bir üçüncü şahısa vermeyeceklerini taahhüt etmişlerdir. 

 

Madde 13.Teslim Edilen Ürünün Özellikleri 

 

Üretici, alıcıya ………………..çeşit ayçiçeği tohumundan üretilen mahsulü teslim edecektir. 

 

Madde 14. Anlaşmazlıkların Çözümü 

Bu sözleşmenin uygulanmasında doğacak her türlü ihtilaf hallerinde Tekirdağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, 

ihtilaftaki alıcıda bulunan imzalı “Tarımsal Üretim Sözleşmesi” metni esas alınacaktır. 

 

Madde 15. Cezai Hükümler 

Üretici üretilmiş mahsulün tamamını alıcıya teslim etmek zorundadır. Mahsulün teslim edilmemesi halinde kendisine 

düzenlenen Ayçiçeği üretim senedi üreticiden tahsil edilecektir.  

 

 

 

 

Madde 16. Sözleşme Yapılması 

17 maddeden ibaret olan bu iş bu sözleşme ve ekleri alıcı ve üretici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 3 suret 

olarak tanzim ve imza altına alınarak 1nüshası alıcı, 2 nüshası üretici tarafından alıkonulmuştur. 

 

Madde 17. Yürülülük Tarihi 

İş bu sözleşme tarafların imzasına müteakip yürülüğe girer. 

 

 

 

 

…./…./2016 

 

 

ÜRETİCİ                                                                                                                                     ALICI 

Çiftçi adı soyadı          İmza Kaşe 

              Şirket Yetkilisi İmzalayacak 

 


