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ÜRETİM VE PAZARLAMA HAKKI SÖZLEŞMESİ 

 

Taraflar 

1. Bu sözleşmenin tarafları aşağıda yer almaktadır. 

1.1. ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

Döner Sermaye İşletmesi 

(Bundan sonra bu sözleşmede ENSTİTÜ olarak anılacaktır) 

Alparslan Türkeş Bulvarı No: 492 

Erdemli / MERSİN 

E-Posta: alata@tarimorman.gov.tr 

   Erdemli Vergi Dairesi: 048 004 2454 

 

1.2. … [İhaleyi kazanan kişi yazılacaktır] 

(Bundan sonra bu sözleşmede YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) 

 

1.3. Her iki taraf madde 1.1 ve 1.2’de belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulen uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en 

son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır 

 

Hatlar ve çeşitler 

2. Sözleşmeye konu edilen biber çeşidi HAYRİYE olup, bundan sonra sözleşmede ÇEŞİT 

olarak belirtilen ifadeler HAYRİYE yi kapsamaktadır.  

 

Sözleşme konusu 

3. Bu sözleşme ENSTİTÜ tarafından geliştirilen çeşidin üretim ve pazarlama haklarının 

yükleniciye devredilmesini ve bu YÜKLENİCİ tarafından üretilen çeşide ait tohumların 

pazarlanması sonu elde edilen gelirlerden ENSTİTÜ ye lisans ücreti ödenmesini 

düzenlemektedir. 

 

Çeşit ismi 

4. Çeşit ismi Milli Çeşit Listesinde (Standart Tohumluk Kaydı Listesi) yayınlandığı hali ile 

kullanılacak olup, YÜKLENİCİ tarafından herhangi bir ilave ve düzenleme yapılmayacaktır. 

 

Islahçı bilgisi verilmesi 

5. YÜKLENİCİ tarafından çeşitlerin pazarlanması için hazırlanacak katalog ve tanıtımlarda 

çeşidin ıslahçısı olarak ENSTİTÜ ye yer verilecektir. 

 

İnhisarı haklar ve devri 

6. ENSTİTÜ bu çeşidi üçüncü kişilere devredemez ve pazarlayamaz. YÜKLENİCİ bu sözleşme 

ile üçüncü kişilere lisans verebilir. ENSTİTÜ sahasında hat veya çeşit adaylarından kurulan 
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deneme amaçlı parsellerden elde edilen ürünlerin ENSTİTÜ tarafından satışı hakkın ihlali 

anlamını taşımaz. 

7. YÜKLENİCİ, ENSTİTÜ den yazılı izin almadıkça hak ve yetkilerini başkasına devredemez. 

Bu devir ancak YÜKLENİCİ ve devir yapılacak kişi arasında yapılacak noter onaylı bir 

sözleşme ile yapılır ve ENSTİTÜ ye sözleşmenin bir örneği gönderilir. Bu durumda devir 

yapılacak kişi, bu sözleşme ile YÜKLENİCİ ye verilen bütün hak yetki ve sorumluluklar ile 

olası hukuki yaptırımları üstlenir. 

 

Yetki alanı sınırları 

8. Bu sözleşme çeşidin bütün dünyada üretim ve pazarlamasını kapsamaktadır. YÜKLENİCİ 

diğer ülkelere lisans vermesi halinde elde edeceği lisans ücretinin % 20 sini ENSTİTÜ ye 

öder. 

 

Lisans ücreti miktarı ve ödenmesi 

9. YÜKLENİCİ sözleşme ile birlikte çeşit için …. [İhalede belirlenen tutar yazılacaktır] öder. 

Bu ödeme sözleşmenin imzalanmasını takip eden bir ay içinde gerçekleştirilir.  

10. Çeşidin YÜKLENİCİ tarafından üretilen ve pazarlanan tohumları için ENSTİTÜ ye ödenecek 

lisans ücreti, tohumların satışından elde edilecek brüt gelirin % … [İhalede belirlenen tutar 

yazılacaktır]  si olarak belirlenmiştir. 

11. Lisans ücreti bedeli yıl sonunda bir önceki takvim yılında yapılan satışlar üzerinden 

hesaplanacak ve Mart ayı içerisinde ENSTİTÜ ye ödenecektir. YÜKLENİCİ nin yapılan 

satışların bedellerini tahsil edememesi ENSTİTÜ nün hakkını ortadan kaldırmaz. Yatırılan 

bedele göre ENSTİTÜ tarafından düzenlenen fatura YÜKLENİCİ ye gönderilir. 

12. YÜKLENİCİ tarafından üçüncü kişilere tohum ürettirilmesi durumunda bu tohumlar için de 

aynı şekilde lisans ücreti hesaplanır. Bu tohumların lisans ücreti ödemesi de YÜKLENİCİ 

tarafından yapılır. 

13. YÜKLENİCİ tarafından yurtdışına satışlar da aynı şekilde ücretlendirilir. 

14. ENSTİTÜ gerektiğinde YÜKLENİCİ den satışları ile ilgili kayıtları talep edebilir. 

 

Sözleşme süresi ve feshi 

15. Bu sözleşme imza tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre için geçerlidir. İlk 10 yılın 

tamamlanmasından sonra taraflar 1 (bir) yıl önceden haber vermek kaydıyla sözleşmeyi 

feshedebilir. Bu şekilde bir bildirim yapılmadığı sürece sözleşme beşer yıllık sürelerle 

yenilenmiş sayılır. 

16. Taraflardan birinin sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde, diğer taraf 

işbu sözleşmeyi derhal hiçbir mehil vermeksizin feshederek, sözleşmenin ihlali nedeniyle 

uğradığı zararların tazminini talep edebilecektir.  

17. Taraflar istemeleri halinde sözleşmeyi karşılıklı olarak feshedebilir. Fesih tarihinden önce bu 

sözleşme kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin yükümlülükler fesih sonrasında da devam 

eder. 

18. YÜKLENİCİ tarafından birbirini izleyen üç yıl tohum satışının yapılmaması halinde, 

sözleşmede belirlenen sürenin sonu beklenmeden sözleşme iptal edilir ve o ana kadar olan hak 

ve alacakları da saklı kalmak kaydı ile ÇEŞİT ile ilgili tüm haklar ENSTİTÜ ye geçer. 
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Üretim materyali teslimi 

19. ENSTİTÜ sözleşmenin imzalanmasından sonra elinde bulunan standart tohumları 

YÜKLENİCİ ye teslim eder. Bu tohumlar için 50 TL / kg ücret ayrıca alınır. 

 

20. YÜKLENİCİ enstitüden sertifikalı veya standart olarak üretimlerinde kullanılmak üzere 

kaynak tohumluk talep etmesi halinde bu talebini üretim sezonunun başında en geç Ocak ayı 

içerisinde ENSTİTÜ ye bildirir. ENSTİTÜ bu talebi karşılayamayacak ise YÜKLENİCİ yi on 

gün içinde haberdar eder. Aksi takdirde talep kabul edilmiş sayılır. 

 

21. ENSTİTÜ tarafından kaynak tohumluk olarak üretilen tohumun sertifikasyon ve 

belgelendirme gibi işlemleri ENSTİTÜ tarafından yapılır. Belgelendirilen kaynak tohumluk 

en geç aralık ayında YÜKLENİCİ ye teslim edilir. Bu tohum ayrıca ücretlendirilir. 

 

ENSTİTÜ nün yükümlülükleri 

22. ENSTİTÜ aynı çeşit ile ilgili olarak araştırma, geliştirme ve deneme faaliyetleri hariç diğer 

kişilerle herhangi bir faaliyette bulunamaz.  

23. ENSTİTÜ, 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa ve kanuna bağlı çıkarılan yönetmeliklere bağlı 

olarak çeşit sahibine verilmiş olan sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. 

24. ENSTİTÜ çeşidi morfolojik özelliklerine uygun olarak muhafaza etmekle yükümlüdür. 

 

YÜKLENİCİ nin yükümlülükleri 

25. YÜKLENİCİ ile üçüncü kişiler arasından oluşacak ihtilaflardan ENSTİTÜ sorumlu değildir. 

26. YÜKLENİCİ, çeşidi uygun olmayan şartlarda üretilmesini tavsiye etmişse ve tohumun üretim 

aşamasında herhangi bir hata yapmışsa ve bu hata YÜLENİCİ nin tohum üretim sürecinin 

öncesinden kaynaklanmıyorsa üreticilerden gelecek şikâyetlerden sorumludur.  

27. 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ve Sebze Tohumu Sertifikasyonu ile Pazarlaması 

Yönetmeliği ile Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında 

Yönetmeliğin tohumlar hakkında sertifikasyon ve pazarlama ile ilgili öngördüğü hususların 

takibinden YÜKLENİCİ sorumludur. 

 

Hak ihlalleri ve hukuk davaları 

28. YÜKLENİCİ bu sözleşme ile çeşitle ilgili olarak her türlü hukuki hakka sahip olup ENSTİTÜ 

ye haber vermeden haklarını ihlal eden kişilere karşı kanun çerçevesinde her türlü hukuki 

işlemi tesis etmeye yetkilidir.  

 

Ceza ve tazminat hükümleri 

29. YÜKLENİCİ, gerçek dışı beyan ( bedelsiz, faturasız veya gerçek dışı fiyatla faturalandırma 

vb ) ile ENSTİTÜ ye maddi kayıp verdirirse, tespit edilen maddi kaybın on katını ENSTİTÜ 

ye ödemeyi taahhüt ve kabul eder. 

 

Taraflarda oluşacak değişiklikler 

30. Kamu kurumlarının yeniden yapılanması kapsamında ileride ENSTİTÜ isminin değişmesi 

durumunda onun görevini üstlenecek kurum, tamamen kapatılması durumunda Tarımsal 
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Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü veya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

belirlenen kurum çeşitle ilgili bu sözleşme çerçevesinde tasarrufta bulunmaya yetkilidir.  

31. YÜKLENİCİ nin unvan veya hukuki statüsünün değişmesi durumunda, yeni firma 

kuruluşundan itibaren altı ay içerisinde çeşitle ilgili önceki alıcı tarafından imzalanan 

sözleşmeyi kabul ettiğine dair ENSTİTÜ ye bildirim yapmazsa o ana kadar olan karşılıklı hak 

ve alacaklar saklı kalmak üzere sözleşme fesih edilmiş kabul edilir. 

 

Mücbir sebepler 

32. ENSTİTÜ ve YÜKLENİCİ yükümlülüklerini mücbir sebeplerle yerine getirmemesi halinde 

sorumlu tutulamaz. Bu durumda mücbir sebebin detaylı biçimde, mücbir sebebin oluşma 

tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde karşı tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Bu sözleşme 

çerçevesinde mücbir sebep, yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken tarafın makul kontrolü 

dışında ve kendi ihmal ve hatası olmaksızın meydana gelebilecek herhangi bir koşul anlamına 

gelecek ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte grev, lokavt, kanunsuz işçi hareketleri, blokaj, 

don, hortum, sel, yangın, kuraklık, don, hortum, deprem, kış zararı, dolu zararı vb. olağanüstü 

doğa olayları, seferberlik hali, savaş, ayaklanma veya yetkili makamların bu sözleşmedeki 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkansız hale getiren fiilleri vb. olarak sayılacaktır.  

33. Mücbir sebebin bir idari veya hukuki merci tarafından verilecek bir raporla belgelendirilmesi 

gerekmektedir. Bu belgenin temin edilememesi durumunda yerinde yapılacak tespitlere iki 

tarafın temsilcileri de katılır. 

 

İhtilaflar ve yetkili mahkeme 

34. Bu sözleşmenin uygulamasından doğabilecek ihtilaflarda Erdemli mahkemeleri ve İcra 

daireleri yetkilidir. Erdemlide dava konusu ihtilafa bakacak yetkili mahkeme bulunmaması 

halinde Mersin mahkemelerine dava açılabilir. 

 

Sözleşme bitiminden sonraki işlemler 

35. YÜKLENİCİ, sözleşme uzatılmadığı takdirde çeşidin elinde kalan materyallerden üretim 

yapamaz. Ancak bunları araştırma faaliyetlerinde kullanabilir. 

 

Araştırma geliştirme faaliyetleri 

36. YÜKLENİCİ tarafından çeşidin farklı bir özelliği geliştirilerek yeni bir çeşit geliştirmesi 

halinde 5042 sayılı Kanun’da belirtilen esas itibarı ile türetilmiş çeşitlerle ilgili hükümler 

uygulanır. 

37. ENSTİTÜ çeşit üzerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam edebilir. YÜKLENİCİ 

bu faaliyetler sonucunda elde edilecek teknolojiler ile hat ve/veya çeşitlerden herhangi bir hak 

iddia edemez. 

 

Sözleşme dışı hükümler 

38. Bu sözleşme gereğince, tarafların birbiriyle ilgili tüm talepleri yazılı olarak yapılacaktır. Bu 

yazışmalar muhataba iadeli taahhütlü veya APS mektup, e-posta veyahut elden bizzat tebliğ 

edilerek yapılacaktır. 

39. Sözleşmede yer almayan hususlar Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk 
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Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi Ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre yürütülecektir. 

40. Bu sözleşmede yer almayan hükümler ile uygulama esnasında ortaya çıkan belirsiz durumlar 

tarafların karşılıklı mutabakatı ile bir protokol dâhilinde düzenlenebilir. 

41. Bu sözleşme 41 (Kırk bir) maddeden ibaret olup, taraflarca …../…../2020 tarihinde 

imzalanmıştır. 

 

 

 

 

 ENSTİTÜ YÜKLENİCİ 


