HUBUBAT TOHUMLUĞU
YETİŞTİRME/ÜRETİM SÖZLEŞMESİ
(18.12.2018/TSÜAB)
1.

TARAFLAR
Bir tarafta; ……………………………………/TÜRKİYE adresinde bulunan ve Tohum Sanayici ve
Üreticileri Alt Birliği’ne (TSÜAB) üye ÜRETİCİ FİRMA …………………………….
…………………………………………………,
diğer tarafta ………………………ANKARA/TÜRKİYE adresinde bulunan/mukim ve Tohum
Yetiştiricileri Alt Birliği’ne (TYAB) üye YETİŞTİRİCİ ………..……….…………………………………….
aşağıdaki hususlarda mutabık kalarak, tohumluk yetiştirilmesi/üretimi için bu sözleşmeyi
imzalamıştır.

2.

TANIMLAR
Bu Sözleşmede geçen;
Tarla kontrolü; Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri çerçevesinde, Bakanlıkça yetkilendirilen kontrolörler tarafından yapılan
kontrolü,
Teknik Personel; Üretici Firmanın TOHUMLUK üretim sorumlularını,
Tohumluk Muayenesi; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tohumluk sertifikasyonuna
ilişkin kontrol, numune alma ve piyasa denetimleri ile ilgili yetkilendirilen Bakanlık
çalışanlarının yaptığı kontrolü,
Tohumluk mahsul; 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa göre, ÜRETİCİ FİRMA tarafından
beyannamesi verilip, YETİŞTİRİCİ tarafından üretilerek sertifikasyon süreci sonunda
sertifikalandırılacak olan (buğday, arpa, tritikale, çavdar, yulaf)………………. tohumluğu,
Üretici Firma; Bu Sözleşmenin konusu hububat tohumunu kendi adına YETİŞTİRİCİYE
yetiştirten ve bunları yurt içinde satışa sunan veya ihraç eden şirket,
Ürün; tohum sertifikasyon sürecine tâbi tutulamayacağı anlaşılıp, nihaî tüketim amaçlı
kullanıma tâbi tutulacak mahsulü,
Yetiştirici; Sözleşmeli olarak tohum üreticileri adına ve hesabına tohum yetiştiriciliği
yapan gerçek veya tüzel kişileri
ifade eder.
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3.

SÖZLEŞMENİN KONUSU
YETİŞTİRİCİ tarafından yeri, ada-parsel numarası, Yüzölçümü, türü-çeşidi ve sertifika
kademesi bu Sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen ve çiftçi kayıt sistemi belgesi ile tevsik
edilip, fiilen de belgede gösterilen tarlada/tarlalarda sözleşmeli TOHUMLUK mahsul
üretilmesi, TOHUMLUK KONTROLÖRÜ’nce yapılan inceleme sonucunda tarla
muayenesini kazanan tarlalardan elde edilen TOHUMLUK mahsulün, bu sözleşme
kapsamında ÜRETİCİ FİRMA tarafından satın alınmasıdır.

4.

ÜRETİM YÜZÖLÇÜMÜ
YETİŞTİRİCİ’ye ait üretim Yüzölçümleri, ekilecek tohumluğun cinsi, çeşidi ve sertifika
kademesi aşağıda belirtilmiştir.

Tarla veya Parselin Yeri
12-

Ada / Parsel
N

Yüzölçüm
ü

Tohum türü-Çeşidi

Sertifika
k d
i

TOPLAM
5.

TOHUM/GİRDİ TEMİNİ VE ÜRETİMLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTLAR:

Aşağıdaki yükümlülüklerin, TEKNİK PERSONEL’in yazılı ve sözlü talimatlarının ışığı altında
gerçekleştirilmesi esastır;
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Tarla Seçimi: Ekim yapılacak tarla/tarlalar, Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması
Yönetmeliğinde aranan (ön bitki ve izolasyon mesafeleri gibi) şartlara uygun olacaktır.
YETİŞTİRİCİ, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine vereceği ilgili yılın ÇKS (çiftçi
kayıt sistemi)
beyannamesinde; sözleşmeli olarak ekim yaptığı tarlasının Ada/Parsel
numarasını ve bu sözleşme kapsamında ekimini yapacağı TOHUMLUĞUN çeşidini
belirtecektir. Aksi halde sorumluluk YETİŞTİRİCİ’ye ait olacaktır. Ayrıca Tarlaların Çiftçi
Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının tapu kayıtları ile birebir uyumlu olması gerekmektedir,
tespit edilecek uyumsuzluk durumunda tarlalar ÜRETİCİ FİRMA tarafından iptal
edilecektir. Bu durumda YETİŞTİRİCİ herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Tarlaların Sürülmesi ve Tohum Yatağı Hazırlanması: YETİŞTİRİCİ sözleşme konusu
tarlaları ekebilmek için mahalli şartlara uygun zaman ve şekilde toprak hazırlığı
yapacaktır.
Tohumluk Temini ve Ekim: YETİŞTİRİCİ üst kademe TOHUMLUĞU,
ÜRETİCİ FİRMA
‘dan bedelini peşin ödeyerek veya daha sonra teslim edeceği tohumluk mahsul
bedelinden mahsuplaşacak şekilde alacaktır. Tohumluğun ekimi, yetiştirici tarafından
sözleşmede belirtilen parsellere yapılacaktır. TEKNİK PERSONEL, TOHUMLUĞUN
sözleşmede belirtilen parsele ekilip ekilmediğini kontrol edecektir.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

Gübreleme: Ekim yapılacak tarlaların toprak analizlerinin yetiştirici tarafından
yaptırılması esas olup, YETİŞTİRİCİ ekim yapılacak tarlalarda üretici firmanın tavsiyesi
veya mevcut uygulamalar çerçevesinde gübreleme yapacaktır.
Zirai Mücadele: YETİŞTİRİCİ, bu sözleşmeye konu tarlalarda meydana gelmesi muhtemel
her türlü hastalık, zararlı, haşere ve yabancı otlar için mevcut uygulamaları çerçevesinde
gereken zirai mücadeleyi yapacaktır.
Süne popülasyonunun ilaçlama eşiğine ulaşması halinde ilaçlama yapacaktır.
Tarla Temizliği: YETİŞTİRİCİ yetiştirdiği mahsulün tohumluk evsafına uygun olabilmesi için
gerekli görüldüğü zaman TEKNİK PERSONELİN tavsiye ettiği şekilde mahsul içinde
bulunan diğer cins, tür ve çeşit mahsulü elle temizleyecektir.
TEKNİK PERSONEL tarafından yapılacak tarla kontrolleri sonucunda YETİŞTİRİCİ
tarafından yapılan tarla temizliği yeterli görülmediği takdirde, YETİŞTİRİCİ’den yeniden
tarla temizliği yapması istenecektir.
Gerekmesi halinde Orijinal 2 veya sertifikalı 1 kademedeki tohumluk tarlalarının tip dışı
temizliğine bedeli mukabilinde ,
ÜRETİCİ FİRMA
tarafından da katkıda
bulunulabilecektir.
Tohumluk Beyannamesi: 5553 sayılı kanun kapsamında çıkartılan yönetmelikler gereği
Tohumluk Sertifikasının alınması için Tohumluk Beyannamesi ,
ÜRETİCİ FİRMA
tarafından verilecektir.
Yetiştirici Belgesi ve Alt Birlik Üyelik Aidatı: YETİŞTİRİCİ'nin, sözleşmeli tohumluk
üreteceği tarlanın bulunduğu İlin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Tarla
Bitkileri Tohumluk Yetiştirici Belgesi alması ve bunu takiben Tohum Yetiştiricileri Alt
Birliği’ne üye olması zorunludur. Yetiştirici Belgesi ücreti ve Alt Birlik Üyelik Aidatları
yetiştirici tarafından ödenir. YETİŞTİRİCİ tarafından ödenmemesi halinde,
ÜRETİCİ
FİRMA tarafından ödenerek hasatta yetiştiricinin alacağından mahsup edilerek tahsil
edilir.
Tarla Kontrolleri: 5553 sayılı kanun gereği sertifikalı TOHUMLUK üretimi için üretim
alanlarında yapılması gerekli olan tarla kontrolleri, TEKNİK PERSONEL organizasyonunda
TOHUMLUK KONTROLÖR’ünce yapılacaktır.
TOHUMLUK mahsulün sertifika alabilmesi için, mahsulün tarla kontrol sonuçları “Tahıl
Tohumu Pazarlama ve Sertifikasyon Yönetmeliğinde” belirtilen tarla kontrol
standartlarına uygun olmak zorundadır.
Bu standartlara uymayan, dolayısıyla tarla kontrollerini kaybeden tarlaların mahsulü
TOHUMLUK olmayacağından, ÜRETİCİ FİRMA tarafından satın alınmayacaktır.
Tarla muayenesi sırasında üzerindeki mahsulün tohumluk olamayacağı belirlenen
parseller , ÜRETİCİ FİRMA tarafından derhal YETİŞTİRİCİYE bildirilecektir.
Bilgilendirme :YETİŞTİRİCİ, ekim yapılan tarlalarda meydana gelebilecek olağanüstü
durumları ivedilikle TEKNİK PERSONELE bildirecektir.
Hasat Zamanı ve Hasat: Tarla kontrollerini kazanan tarlaların hasadı, TEKNİK PERSONEL
ile YETİŞTİRİCİ’nin mutabakata vardıkları zamanda yapılacaktır. Bu sebeple YETİŞTİRİCİ
hasada başlama tarihini önceden TEKNİK PERSONELE mutlak suretle bildirecektir.
Çeşit karışıklığını önlemek ve kenar etkisini ortadan kaldırmak için, hasat sırasında tarla
sınırlarında biçer-döverin ilk turda işlediği mahsul ayrı bir yere boşaltılarak tohumluk
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5.13.

5.14.
5.15.
5.16.

5.17.

5.18.

6.
6.1.

6.2.

mahsul içine karıştırılmayacaktır. Bu mahsul YETİŞTİRİCİ tarafından ayrıca
değerlendirilecektir.
TEKNİK PERSONELİN gözetiminde yapılacak hasadı müteakip mahsul, ÜRETİCİ FİRMA
tarafından bildirilen alım merkezine teslim edilecektir.
YETİŞTİRİCİ, gerek hasat esnasında ve gerekse TOHUMLUK mahsulün alım merkezine
naklinde biçerdöver ve nakil vasıtasının kasasının temizlettirilmesi dâhil çeşit karışıklığını
önleyici her türlü tedbiri alacaktır. Teslim edilecek TOHUMLUK mahsulün nemi ençok %
13 olacaktır. Bu şartları karşılamayan mahsul kesinlikle alınmayacaktır.
ÜRETİCİ FİRMA ’ya teslim edilecek TOHUMLUK mahsul, sözleşmede belirtilen üretim yeri
dışında, başka bir yerde üretilmiş ürünlerle kesinlikle karıştırılmayacaktır.
TEKNİK PERSONELİN bilgisi haricinde hasat edilen mahsul ÜRETİCİ FİRMA tarafından
satın alınmayacaktır.
Diğer uygulamalar: YETİŞTİRİCİ, sözleşmeli TOHUMLUK üretimi ile ilgili olarak yukarıda
belirtilenlerin dışında, TEKNİK PERSONEL tarafından yazılı ve/veya sözlü tavsiye edilecek
her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
Sorumluluk :Yukarıda belirtilen uygulamaların tamamı YETİŞTİRİCİ’nin sorumluluğunda
olup, YETİŞTİRİCİ bu tarımsal işlemleri kendisine ait olan ve/veya kiralayacağı ve/veya
çalıştıracağı ekipman, girdi ve personel ile yapacaktır.
Tazminat Talep Edilmemesi: YETİŞTİRİCİ, yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmediği için verim kaybı olmuş veya tarla kontrolü kaybedilmiş ise, ÜRETİCİ FİRMA’
dan herhangi bir ücret ve tazminat talep edemez.
TOHUMLUK MAHSÜL ALIM FİYATI
Tohumluk mahsul alım fiyatı, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ilan edilen çeşitler
itibariyle alım fiyatı veya borsada oluşan ortalama fiyat ve/veya piyasa fiyatları esas
alınarak ; bu fiyatın %...... oranında arttırılması suretiyle belirlenir.
Yetiştiricinin ithal tohumluk kullanması halinde, İthal tohumluk fiyatları yerli tohumluk
fiyatlarından yüksek olduğundan ve ithal tohumlara Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Kullanım
Desteği ödenmediğinden; ithal tohumdan üretilen tohumluk mahsul alım fiyatı
belirlenirken, ithal ve yerli tohumluk fiyat farkı ile Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Kullanım
desteği bedeli tespit edilerek YETİŞTİRİCİYE ödenir.

TOHUMLUK MAHSULÜN TESLİM ALIMI
7.1.Bu sözleşme kapsamında tarla muayene raporu uygun olan tarlalardan, tarla muayene
raporunda TOHUMLUK KONTROLÖRÜ tarafından belirtilen “umulan tohumluk miktar”ı
kadar TOHUMLUK mahsul,
ÜRETİCİ FİRMA tarafından satın alınacaktır. “Umulan
tohumluk miktarı”nın üzerindeki mahsul ancak ürün olarak değerlendirilebilir. Bu ürünü
ayrıca mutabakat sağlanacak ürün bedeli üzerinden ÜRETİCİ FİRMA’nın öncelikli satın
alma hakkı vardır.
7.2.
TOHUMLUK mahsul alımında yapılacak fiziksel analizlerde TMO’nun üretimin yapıldığı
yılda, veya bunun belirlenmemiş olması halinde ise bir önceki yılda uyguladığı alım barem
esasları uygulanacaktır.
7.3.
TOHUMLUK mahsulün teslim yeri; …………………………………. dir.
7.4.
TOHUMLUK mahsulün nakliyesi YETİŞTİRİCİ tarafından yapılacaktır.
7.
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7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

TOHUMLUK mahsulün teslim alım işlemi, ÜRETİCİ FİRMA tarafından yapılacaktır.
YETİŞTİRİCİ'den tohumluk mahsul alımları, fiyatlar tespit edilmeden önce başladığı
takdirde; alımlara devam edilir ve fiyatlandırma sonradan yapılır.
YETİŞTİRİCİ hasat ettiği TOHUMLUK mahsulü 5.12. maddede belirtilen şartlar
çerçevesinde teslim mahalline getirecek ve burada ÜRETİCİ FİRMA tarafından sonda ile
numune alınarak analizi yapılacaktır. Bu şartları karşılamayan mahsul kesinlikle
alınmayacaktır.
Alımı uygun görülen TOHUMLUK mahsul yüklü araçların (tır, kamyon, traktör) tartım
işlemi tesiste (veya tesis yakınında görevlilerce tespit edilecek kantarlarda) yapılacak
olup, tartım ÜRETİCİ FİRMA tarafından ödenecektir.
Tartımı yapılan ve analiz neticesinde alımı uygun görülen mahsul için miktar ve fiyatının
yer aldığı tesellüm fişi düzenlenerek bir sureti YETİŞTİRİCİ’ye verilecektir. YETİŞTİRİCİ’ye
verilen bu tesellüm fişi ödeme esnasında getirilecek ve ÜRETİCİ FİRMA’ya ibraz
edilecektir.
TOHUMLUK MAHSUL BEDELLERİNİN ÖDEMESİ
ÜRETİCİ FİRMA tarafından alım işleminin tamamlanmasını müteakiben, 6.1. madde
gereği belirlenen TOHUMLUK mahsul alım bedelleri YETİŞTİRİCİ’ye ödenir.
ÜRETİCİ FİRMA tarafından yetiştirici adına müstahsil makbuzu düzenlenecektir.
YETİŞTİRİCİ’nin tacir olması halinde YETİŞTİRİCİ tarafından ÜRETİCİ FİRMA adına fatura
düzenlenecektir.
YETİŞTİRİCİ'ye yapılacak TOHUMLUK mahsul bedeli ödemesi tohumluk mahsulün
teslimini müteakip en geç ….. gün içinde ÜRETİCİ FİRMA tarafından ödenir.
Alımı yapılan ürün için ÜRETİCİ FİRMA
tarafından düzenlenecek müstahsil
makbuzlarında yapılacak ticaret borsası ve bağkur kesintileri ile diğer vergiler ÜRETİCİ
FİRMA tarafından ilgili kurumlara ödenecektir.
Fatura ile teslimat yapan YETİŞTİRİCİ, faturası ticaret borsasına onaylatacak ve ticaret
borsa tescil ücretini ödeyecektir.

9. TARAFLARIN MUTABIK KALDIĞI İLÂVE HUSUSLAR
“ÜRETİCİ FİRMA” ve “YETİŞTİRİCİ, bu Sözleşmenin diğer hükümleri ile çelişmemek
kaydıyla aşağıdaki hususlarda da mutabık kalmışlardır:
9.1….
9.2…
Yukarda 9. Maddede yer alan hususlardan, bu Sözleşmenin diğer hükümleri ile
çelişenler yok hükmündedir.
10. MÜCBİR SEBEP ve DİĞER HÜKÜMLER
10.1
Mücbir Sebep; Yangın, sel, dolu, kuraklık, deprem, don, hastalık ve haşere salgını
gibi tabii afetler ile savaş, ayaklanma, terörün neden olduğu olağanüstü haller gibi
durumlar mücbir sebep sayılacaktır. Mücbir sebep halleri için YETİŞTİRİCİ, kendi ürününü
sigorta ettirip ettirmemeye kendisi karar verecektir. Sigorta yaptırmış ise bedelini
YETİŞTİRİCİ kendisi ödeyecektir.
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Mücbir sebep nedeniyle Tohumluk mahsulün zarar görmesi veya YETİŞTİRİCİNİN 5.
Maddeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, her iki tarafın da
borçları sona erecek, taraflar birbirlerinden herhangibir tazminat talep etmeyeceklerdir.
Bu hükmün uygulanabilmesi için YETİŞTİRİCİ’nin mücbir sebebi ve zayiatı/imkânsızlığı 10
gün içinde ÜRETİCİ FİRMA’ya varsa belgesi/delilleri ile birlikte bildirmesi şarttır.
10.2
Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği talep formunda; sözleşmeli ekilen
parseller için mutlaka ektirilen tohum sertifikası kullanılacaktır.
10.3
YETİŞTİRİCİ ekim yapacağı TOHUMLUĞU ÜRETİCİ FİRMA’dan, atacağı gübreyi, zirai
mücadele ilacını, akaryakıtı ve ihtiyacı olabilecek zirai aleti vb. her türlü tarımsal girdiyi
ise piyasadan satın alacaktır.
10.4
FİRMA tarafından teknik destek hizmetlerinin maliyeti YETİŞTİRİCİ’ye
yansıtılmayacaktır.
10.5
YETİŞTİRİCİ yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde elde edeceği mahsulün
tamamını ÜRETİCİ FİRMA’ nın göstereceği alım yerinde teslim edeceğini taahhüt eder.
10.6
YETİŞTİRİCİ, mücbir sebepler haricinde bu şartı yerine getirememesi halinde;
tohum yetiştirmek amacıyla sözleşme yapmış olduğu üretim Yüzölçümü karşılığı olarak,
dekar başına …….. TL ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
10.7
YETİŞTİRİCİ’nin, mücbir sebepler dışında, 5. Maddeden doğan yükümlülüklerini
yerine getirmediği hallerde ÜRETİCİ FİRMA sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edip,
durumu YETİŞTİRİCİ’ye 7 gün içinde yazılı olarak bildirecektir.
10.8
İş bu sözleşmenin tatbikatından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların hallinde
TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ HAKEM KURULU,
uyuşmazlığı öncelikle
arabulucu/uzlaştırıcı olarak 90 gün içinde çözümlemeye çalışır. Bu süre içerisinde
uyuşmazlığın bu yöntemlerle çözümlenememesi halinde TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ
HAKEM KURULU hakem sıfatıyla karar verir.
10.9
Sözleşmenin geçerlilik süresi; imzalandığı tarihte başlar, TOHUMLUK’ların üretici
firmaya teslim edildiği tarihte sona erer.
10.10
Bu sözleşmenin bir sureti Beyanname ile birlikte ilgili İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık
İl/İlçe Müdürlüğü’ne verilecektir.
10.11
İş bu sözleşme 5 sayfa ve 10 maddeden ibaret olup, taraflar arasında …./…./20..
tarihinde, bir tanesi ÜRETİCİ FİRMA’da, bir tanesi YETİŞTİRİCİDE kalmak ve bir tanesi de
Tarım ve Orman Bakanlığı İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE verilmek üzere 3 nüsha halinde
düzenlenmiştir.
YETİŞTİRİCİNİN
Adı-Soyadı
:
T.C
Kimlik :
No
Telefon
:
Adres
:
İmzası
:

ÜRETİCİ FİRMA
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