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Sözleşme No: 2019-….. 

T.C. 
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 
ANK-Sİ 50..  (SİYEZ BUĞDAYI) ÇEŞİT ADAYI   

TOHUMLUK ÜRETİM HAKKI TALEP VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
  

1. TARAFLAR 

Bu sözleşme tarafları; Şehit Cem Ersever Cad. No:9-11 Yenimahalle/ANKARA adresindeki T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığına bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma ENSTİTÜsü Müdürlüğü ile …………………………………………………… 
adresinde faaliyet gösteren  …………………………………………………………………… Şti.’dır. 

Bu sözleşmede; …………………………………………………………….Şti.. “YÜKLENİCİ”, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
ENSTİTÜsü Müdürlüğü kısaca “ENSTİTÜ”, tescilli ANK-Sİ 50...  (SİYEZ BUĞDAYI) çeşit adayı kısaca ’’ÇEŞİT’’ olarak 
anılacaktır. 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

ENSTİTÜ tarafından geliştirilen “ANK-Sİ 50..  (SİYEZ BUĞDAYI) çeşit adayın tohumluk üretim ve pazarlama 
hakkının 5 (beş) yıl süreyle, YÜKLENİCİ’ye verilmesi ve ENSTİTÜ’ye bu çeşit için YÜKLENİCİ’ye üretim amaçlı 
verilen tohumluğun ücreti ve Islahçı Hakkı ödenmesi konularını kapsar. Sözleşme süresi, çeşit adayının tescilini 
müteakip, bir üretim sezonu sonrasında YÜKLENİCİ’ye tohumluk verilmesi ile başlar. 5 (beş) üretim sezonu 
devam eder. Taraflar tohumluk teslimini, teslim tarihi ve belirlenen çeşit adı da belirtilerek iki nüsha halinde 
tutanak altına alınır ve tutanağın bir suretini her iki tarafta kendilerinde kalan sözleşme suretine ekler.  

Çeşit Adayının tescil olamaması durumunda, bu sözleşme yok hükmündedir. Bu durumda, İhaleyi alan ve 
sözleşme yapılan Yüklenicinin yatırmış olduğu geçici ve kesin teminat bedelleri iade edilir. Yüklenici diğer 
masraflarını (vergi, harç, noter ücreti v.b.) enstitüden talep etmez. 

3. DAYANAK  

Bu sözleşme;  

08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 
04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 
08.01.2004 tarih ve 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının korunması ilişkin Kanun, 
18.04.2006 tarih ve 5488 Sayılı Tarım Kanunu 
31.10.2006 tarih ve 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu, 
10.07.2018 tarih ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 
04.08.1984 tarih ve 18479 sayılı resmi gazetede yayınlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği, 
25.09.2014 tarih ve 29130 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitki Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk 
Kuruluşlarına Devri Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik, 
31.01.2015  tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner 
Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği, 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde sayılan mevzuat ve ayrıca Bakanlık 
tarafından çıkartılacak sözleşme konusunu kapsayan mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir. 

4. FİYATLANDIRMA 
4.1. Çeşidin Orijinal I, Orijinal II sınıf/kademedeki tohumluklarının birim fiyatı; TİGEM tarafından üretilen ve 
satılan ekmeklik buğday çeşitleri destek oranları dışındaki normal sertifikalı tohumluk fiyatının Orijinal I için 3 
katı, Orijinal II için 2 katı ve alındığı takdirde Sertifikalı 1 için 1,5 katı olacaktır. Alınacak tohumluk miktarının 
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ücreti teslimattan önce peşin olarak bu sözleşmenin 4.3 ve 4.4 maddelerinde belirtildiği şekilde ENSTİTÜ Döner 
Sermaye Saymanlık İşletmesi Hesabına yatırılır. 
4.2. YÜKLENİCİ, ANK-Sİ 50...  (SİYEZ BUĞDAYI) çeşit adayına ait sertifikalı kademede gerçekleştirdiği satışlar 
için, Bitki Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri Tohumluk Üretim ve Pazarlama 
Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında (Madde 21); 

Islahçı Hakkı = TİGEM tarafından üretilen ve satılan ekmeklik buğday çeşitleri destek oranları dışındaki normal 
sertifikalı tohumluk fiyatı x satış miktarı x %2,5 (Islahçı Hakkı Oranı) 

hesabına göre Islahçı Hakkı olarak her yılın aralık ayı sonu itibariyle tek seferde bu sözleşmenin 4.3 ve 4.4 
maddelerinde belirtildiği şekilde Enstitü Döner Sermaye İşletmesi Hesabına yatırılır. (Örneğin: 2019 yılının 
Islahçı Hakkı en geç 2019 yılının Aralık ayı sonu itibariyle gerçekleşmek zorundadır). 

Satış Miktarları İhale ile belirlenen üretim miktarları altında kalırsa, Islahçı Hakkı hesaplanmasında İhale ile 
belirlenen miktarlar esas alınır. 

Hesaplama bu sözleşmenin 6.2.3. maddesi uyarınca derlenen veriler doğrultusunda yapılır. 

4.3. YÜKLENİCİ’ye tahakkuk ettirilen tohumluk ücretleri ve Islahçı Hakları ilgili mevzuat hükümleri 
doğrultusunda;  
 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlık İşletmesi 
 ZİRAAT KATILIM BANKASI OSTİM ŞUBE 
 IBAN NO: TR50 0020 9000 0021 8834 0000 01  
 Vergi DAİRESİ: Yenimahalle Vergi No:824 0035 627  
hesabına ödenir. 
4.4. Gecikilen her ay için o yıl için ödenecek toplam tutarın %2 (Yüzde iki)’si kadar gecikme bedeli cezai 
müeyyide olarak uygulanacaktır. Sözleşme süreci devam ettikçe cezai müeyyide süreci devam edecektir.  
5. ÜRETİM LİMİTLERİ, SÖZLEŞME BEDELİ, EK ve KESİN TEMİNAT BEDELİ  
5.1. ÜRETİM LİMİTLERİ  (Örnek) 

 Üretim Sezonu 
İhale Başlangıç Üretim 

Miktarı (ton) 

İhale Sonucu Taahhüt 
Edilen Üretilecek Asgari 

Miktar (ton) 

1 1. Üretim Sezonu 0 0 

2 2. Üretim Sezonu 10 100 

3 3. Üretim Sezonu 50 400 

4 4. Üretim Sezonu 75 550 

5 5. Üretim Sezonu 115 850 

   5 Yıl Toplamı 250 1.900 (Örnek) 

 
5.2. SÖZLEŞME BEDELİ (Örnek) 
Sözleşme bedeli, Sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle ÇEŞİDİN bulunduğu sınıfta TİGEM sertifikalı tohumluk 
fiyatı ve ihale sonucu taahhüt edilen 5 yıllık toplam üretim miktarı esas alınır. 
- Islahçı Hakkı = TİGEM sertifikalı tohumluk fiyatı,  Taahhüt edilen üretim miktarı ve 4.2 maddesinde 
belirtilen  %2,5 (Islahçı Hakkı Oranı) çarpılarak bulunur. 
TİGEM sertifikalı tohumluk fiyatı 1,9 TL/kg X Taahhüt edilen üretim miktarı 1.900.000 kg X Islahçı Hakkı Oranı 
%2,5 = 90.250 TL 
5.3. KESİN TEMİNAT BEDELİ (Örnek) 
Sözleşme bedelinin %6’sı olup; 
Sözleşme Bedeli 90.250 TL X Kesin Teminat Bedeli Oranı %6 = 5.415TL 
 
5.4. EK TEMİNAT BEDELİ (Örnek) 
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Sözleşme Bedelinin %5’i olup; 
 Sözleşme Bedeli 90.250 TL X Ek Teminat Bedeli Oranı %5 = 4.512,50TL 
5.5. Teminat Bedelleri 4.3 maddesinde belirtilen Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner 
Sermaye Saymanlık İşletmesi hesabına sözleşme imzalamadan önce yatırır ve imzalama aşamasında dekontunu 
beyan eder. 
 
6. YÜKÜMLÜLÜKLER 
6.1. ENSTİTÜ’NÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
6.1.1. ENSTİTÜ, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir kuruluş olup, faaliyetini yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine bağlı olarak yürütmektedir. 
6.1.2. ENSTİTÜ tarafından geliştirilen çeşidin üretimi, pazarlaması ve çeşit koruma hakları Tarım ve Orman 
Bakanlığı adına ENSTİTÜ’ye aittir.  
6.1.3. Çeşit haklarının YÜKLENİCİYE devrinden sonra ENSTİTÜ, YÜKLENİCİnin izni olmadan çeşidin üretim ve 
pazarlama hakkını sözleşme süresince başka bir YÜKLENİCİYE veremez. Tanıtım ve araştırma amaçlı olarak 
araştırma kuruluşlarına, tohum üreticisi kuruluşlara ve Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatına tohumluk 
verebilir. Ancak elde edilen ürünler tohumluk olarak kullanılamaz. 
6.1.4. ENSTİTÜ, YÜKLENİCİ tarafından talep edilen kademeli tohumluğu karşılamakta serbesttir. Talep edilen 
Orijinal I, Orijinal II veya talep edildiği takdirde Sertifikalı I sınıf kademedeki tohumluğu üretmeye çalışacaktır.  
6.1.5. Çeşidin genetik safiyetinden ENSTİTÜ sorumludur. ENSTİTÜ tohumluk olarak kullanılacak çeşidin 
laboratuvar ve tarla kontrol sonuçlarının, sertifika raporunun tasdikli bir kopyasını tohumluk satışı sırasında 
YÜKLENİCİ’ye verir.  
6.1.6. ENSTİTÜ, YÜKLENİCİ’nin istediği sınıf/kademe ve miktardaki tohumluğu 30 Eylüle kadar karşılamakla 
yükümlüdür. Üretilen tohumluk miktarı programlanandan fazla ise fazla tohumluğu almada öncelik 
YÜKLENİCİ’ye verilecektir. YÜKLENİCİ, bu sözleşme şartlarında, fazla tohumluğu isterse alabilir. 
6.1.7. Mücbir sebeplerden dolayı (sel, dolu, kuraklık, soğuk, kış zararı, savaş vs.) YÜKLENİCİ tarafından talep 
edilen tohumluk miktarının üretimi ve tesliminde bir aksama meydana gelirse, ENSTİTÜ sorumlu tutulamaz. Bu 
durumlarda ENSTİTÜ derhal yazılı olarak YÜKLENİCİ’yi bilgilendirir. 
6.1.8. Çeşide zarar verecek olumsuz gelişmelere karşı ENSTİTÜnün uyarma ve YÜKLENİCİ nezdinde tedbir alma 
yetkisi bulunmaktadır. 
6.1.9. Herhangi bir nedenle üretilen tohumluğun sınıf kaybetmesi halinde YÜKLENİCİ, kademe kaybetmiş 
tohumluğu alıp almamakta serbesttir. YÜKLENİCİ almadığı takdirde, ENSTİTÜ bu tohumluğu ürün olarak 
satabilir. Çeşidin devrinden sonra tohum üretimi depolama ve pazarlama aşamalarında doğabilecek 
olumsuzluklardan ENSTİTÜ sorumlu tutulamaz. 
6.2. YÜKLENİCİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
6.2.1. YÜKLENİCİ yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tohumluk üretim ve pazarlama faaliyetlerini 
yapacaktır. 
6.2.2. YÜKLENİCİ üçüncü şahıs ve tohum üreticileri üzerinden ENSTİTÜ’nün iznini alarak, tohumluk üretimi 
yaptırabilir. Çeşit ile ilgili hak ve sorumluluklarını devredemez.  
6.2.3. Islahçı hakkına esas taban tohumluk miktarı, ihalede belirlenen ve sözleşmenin 5.4 maddesinde belirtilen 
miktar YÜKLENİCİ’nin en az satış rakamı olarak kabul edilecektir. Aşağıda belirtilen şekilde toplanan verilerde 
satış miktarları sözleşmenin 5.4 maddesinde belirtilen miktarların üstünde gerçekleşmesi halinde yüksek olan 
miktarlar üzerinden hesaplama yapılır.   
YÜKLENİCİ çeşit ve kademe bazında, üretim ve satış rakamlarını ilgili yılın Aralık ayının ilk haftası sonuna kadar 
ENSTİTÜ’ye Ek-1’de verilen formatta bildirir ve söz konusu verilerin, doğrulama amaçlı olarak Bakanlık ilgili 
birimleri ve sertifikasyon kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgelerin ENSTİTÜ tarafından temin edilmesini 
kabul eder. Satış rakamlarını bildirmemesi halinde ilgili kurumlardan alınan üretim rakamları Islahçı Hakkı 
hesaplanmasında kullanılır.  
6.2.4. ENSTİTÜ ile sözleşme yapan YÜKLENİCİ ENSTİTÜye yazılı olarak bilgi vermek suretiyle tohumluk teminini 
başka bir YÜKLENİCİ’den yapabilir. 
6.2.5. YÜKLENİCİ, çeşidin üretimini yapacağı ve satışa sunacağı bölgeleri ENSTİTÜ’yle istişare ederek belirler.  
Üretim yaptığı parsellerinin konum, alan ve ekimi yapılan tohumluk kademe bilgilerini liste halinde ENSTİTÜye 
bildirir. Ayrıca, YÜKLENİCİ Çeşidin üretim alanlarını bu sözleşme kapsamındaki hususlarla ilgili olarak bila şart 
ENSTİTÜ kontrolüne açar ve ENSTİTÜ araştırmacılarınca mahallinde yapılan tespitler neticesinde yazılı 
uyarılarını dikkate alır. 
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6.2.6. Bu sözleşme kapsamında yıl içerisinde, üretimi gerçekleştirilen çeşidin sertifika kademe belgelerinin 
fotokopilerini ENSTİTÜ’ye vermek zorundadır. 
6.2.7. YÜKLENİCİ’nin ürettiği çeşide ait tohumlukların hazırlanışı, sertifikasyonu, çimlenme gücü/hızı, safiyeti 
v.b. konularda oluşabilecek olumsuzlukların sorumlusu YÜKLENİCİDİR. 
6.2.8. YÜKLENİCİ bir yıl sonrası için talep edeceği tohumluk miktarını yazılı olarak ENSTİTÜ’ye, en geç 
ENSTİTÜ’nün kademeli tohumluk ekim tarihinin üç ay öncesine kadar bildirir. 
6.2.9. YÜKLENİCİ verdiği programda belirtilen sınıf/kademe ve miktarda tohumluğun tamamını almayı taahhüt 
eder. YÜKLENİCİ, talebi dışındaki kademe ve miktardaki tohumluğu alıp almamakta serbesttir. 
6.2.10. YÜKLENİCİ kendi ekilişlerinde kullandığı tohumluklar için Islahçı Hakkı ödemez. EK 1 de verilen formatta 
kendi ekilişleri için kullandığı miktarları ENSTİTÜye bildirir. 
6.2.11. YÜKLENİCİ, çeşidin sertifikalandırılmış tüm kademelerine ait tohumluğu diğer tohum üretmek isteyen 
3.şahıs, firma ve üreticilere veremez. ENSTİTÜmüzle sözleşmesi olamayan tohum üreticisi firmalara tohumluk 
verildiği tespit edilmesi durumunda bu üretime tahakkuk ettirilecek Islahçı Hakkkı YÜKLENİCİDEN tahsil edilir. 
Ancak, söz konusu diğer tohumluk üreticisi firmalar ENSTİTÜ ile sözleşme yapar ve Islahçı Hakkını doğrudan 
ENSTİTÜye ödemeyi kabul ederse ENSTİTÜnün mutabakatı alınarak verebilir. Bu durumda; Islahçı Hakkı 
doğrudan ENSTİTÜ tarafından takip edilir.  
6.2.12. YÜKLENİCİ, gerek kendi satışlarında ve gerekse diğer firmalara sattığı tohumlukların pazarlanmasında 
çeşidin isminin ENSTİTÜ tarafından verilen isim olmasını garanti eder. 
6.2.13. YÜKLENİCİ, ticari ambalajları üzerinde ve çeşidin her türlü tanıtımı için üretilen materyallerin üzerinde, 
"Bitki Çeşit, Çeşit Adayı Ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi Ve Pazarlama 
Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik”in 19. Maddesi gereği, “Bu çeşit Tarla Bitkileri Merkez Araştırma ENSTİTÜsü 
Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir” ifadesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) logolarına EK-2 de formatı verilen şekilde yer vermek zorundadır.  
6.2.14. Çeşidin üretim alanı ENSTİTÜ’nün tavsiye ettiği bölge olacaktır ve çeşidin ENSTİTÜ tarafından tavsiye 
edildiği bölgeler ve iller dışında tavsiyesi ve satışı yapılmayacaktır. YÜKLENİCİ, çeşidin özelliğine uygun olmayan 
şartlarda ekilmesini tavsiye etmesinden ve ürettiği tohumlukların üretim aşamasında meydana gelebilecek 
zararlardan dolayı üreticilerden gelebilecek şikâyetlerden sorumludur.  
6.2.15. YÜKLENİCİ almış olduğu tohumluktan Sertifikalı sınıf/kademesinde tohumluk üretmeye gayret eder. 
6.2.16. Sözleşmenin çeşitli sebeplerle sona ermiş olması halinde; YÜKLENİCİ, elinde bulunan tohumluk 
stoklarını sözleşme bitiminden itibaren 1 (bir) takvim yılı süresince bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini 
yerine getirmek suretiyle satabilir. 1(bir) yıl sonunda satılmayan stoklarını tohumluk olarak satamaz. 
6.2.17. YÜKLENİCİ’nin, yurtdışında tohumluk üretim yapmayı talep etmesi ve ENSTİTÜ’nün uygun görmesi 
halinde, YÜKLENİCİ ile ENSTİTÜ arasında yapılacak olan ayrı bir sözleşme ile koşullar belirlenir. 
6.2.18. YÜKLENİCİ, çeşidin tohumluğuna yurtdışından talep olması durumunda, önceden ENSTİTÜ’den izin 
almak şartıyla yurt dışına çeşidin tohumluğunu ekim amaçlı satabilir. 
6.2.19. YÜKLENİCİ, sözleşme süresi içerisinde mücbir sebepler dışında, çeşidin tohumluğuna talep olmaması 
nedeniyle iki yıl üst üste tohumluk üretmediği takdirde çeşit üzerindeki haklarını kaybeder ve sözleşme sona 
erer. Bu durum, YÜKLENİCİ tarafından ENSTİTÜ’ye yazılı olarak bildirilir.  Yazılı olarak bildirilmemesi 
durumunda, ENSTİTÜ tarafından tespiti halinde sözleşme resen iptal olur.   
6.2.20. YÜKLENİCİ, kendi sertifikasyon laboratuvarında sertifikalandırdığı tohumlukların miktarını ve 
kademesini çeşit sahibi ENSTİTÜ’ye bildirir.  
6.2.21. YÜKLENİCİ gerçek dışı beyanla ENSTİTÜ’yü maddi kayba uğratması durumunda sözleşme iptal edilir. 
Doğacak zarar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda YÜKLENİCİ’den tahsil edilir. 
6.2.22. YÜKLENİCİ çeşidin tohumluğunun üretiminin herhangi bir aşamasında mücbir sebepten ( sel, yangın, 
kuraklık, kış zararı, dolu zararı vb ) dolayı zarara uğramışsa bunu kanuni olarak belgelemek zorundadır. 
6.2.23. YÜKLENİCİ, sözleşme sürecinde her yıl, çeşidin tanıtımı için en az bir tarla günü, demonstrasyon, v.b. 
düzenleyecek ve gerçekleştirilen etkinlikleri yazılı ve görsel olarak ENSTİTÜyü bilgilendirecektir. YÜKLENİCİ 
çeşidin tanıtımı için gereken çabayı gösterir. 
 
7. GENEL HÜKÜMLER 
7.1. Bu sözleşme hükümleri ANK-Sİ 50..  (SİYEZ BUĞDAYI) çeşit adayı için geçerlidir. 
7.2. Sözleşme süresi 5 (beş) yıl olup, Taraflardan biri diğerine süre bitiminden bir ay öncesine kadar 
sözleşmenin uzatılması için talepte bulunabilir. Sözleşme uzamadığı sürece YÜKLENİCİ bu çeşidin tohumluk 
üretimini hiçbir sınıf ve kademede yapamaz. 
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Bu tarihte satışı yapılmayan bu çeşitlerin Islahçı Hakkına esas tohumlukları var ise miktarı tespit edilecektir. 
Tespiti yapılan bu tohumlukların satışına, sözleşmenin bittiği yılı takip eden yılın Ekim ayı sonuna kadar 
müsaade edilir. Tespiti yapılan ve sözleşme bitimine sarkan tohumluğa ait Islahçı Hakkı Enstitü Döner Sermaye 
Saymanlığına YÜKLENİCİ tarafından ödenir. Bu süre sonunda tohumluk kalır ise YÜKLENİCİ kalan tohumluğu 
tekrar tohumluk olarak satamaz. Eğer söz konusu tohumluğun üretim hakkı başka bir üretici tarafından alınmış 
ise YÜKLENİCİ ve üreticiler aralarında anlaştıkları takdirde, ENSTİTÜ’nün izni alınarak devredilebilir.  
7.3. İşin YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmesi sırasında işin daha iyi, amacına uygun şekilde yapılabilmesi 
için oluşabilecek teknik sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yeni bir sözleşme ile giderilebilir. Ancak 
bunun için tarafların da zararına olmaması ve rızası şartı aranır. 
7.4. ENSTİTÜ veya YÜKLENİCİ’nin kapanması, isim değiştirmesi, birleşmesi gibi hukuki statüsünde bir 
değişiklik olması durumunda, hukuken tarafların devamı olan kuruluşlara hak ve sorumluluklar geçerek devam 
eder. 
7.5. YÜKLENİCİ’nin yürürlükteki mevzuat ve bu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilmesi 
durumunda, ENSTİTÜ tek taraflı olarak bu sözleşmenin feshine yetkilidir.   
7.6. Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİnin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve 
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine ENSTİTÜ, en az 10 gün süreli sebebi açıkça 
belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm olmaya gerek 
kalmaksızın, kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
Ayrıca 2886 Sayılı Kanunun 84. maddesi uygulanır. Gelir kaydedilen kesin teminat, YÜKLENİCİnin borcuna 
mahsup edilmez. 
7.7. İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir 
sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için YÜKLENİCİye atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin 
iş üzerinde gecikmeye etkisi olması ve mahiyetine göre bu sebepleri YÜKLENİCİnin ortada kaldırmaya gücü 
yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, idarenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 
10 gün içinde YÜKLENİCİnin idareye yazılı olarak haber vermek sureti ile yetkili makamlar tarafından usulüne 
göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. Yerinde yapılacak tespitlerde 
ENSTİTÜ elemanlarının gözlemci olarak katılmasının sağlanması zorunludur. Süre uzatımı için mücbir sebepler; 

a. İdarenin sebebiyet verdiği haller, 
b. Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesinde işte bir gerileme veya bir gecikme olması, 
c. Kanuni grev vukuu bulması, 
ç. Bulaşıcı hastalık vukuu bulması, 
d. Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi. 

7.8. Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların çözümünden Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 
7.9. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

                İş bu sözleşme, 5 (beş) sayfa, 7 (yedi) bölüm, 53 (elliüç) madde ve 2 (iki) ekten ibaret olup, taraflarca 
…/10/2019 tarihinde 2 (iki) orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. 

 

 

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Firma Adı 

  

 Yönetici Adı Soyadı - imza 
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2019 

EK-1 

Tohumluk Üretim, Satış ve Tohumluk Olarak kullanım Miktarları  (Örnek) 

Firma Adı        : ………………………………………………………….  

Yılı                    : ………………… 

S.No: Çeşit Adı 

K
ad

e
m

e
si

 

Üretim 
Miktarı  

Bir Önceki 
Yıldan 

Devreden  

TOPLAM  
(Üretim + 
Devreden) 

 
Satılan 

Firmanın 
Kendi 

Ekilişleri İçin 
Ayırdığı  

Satılmayıp Bir 
Sonraki Yıla 
Devreden  

(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

1  Bozlak O 2 2.000 500 2.500 500 2.000 0 

2  Bozlak S 1 15.000 1.500 16.500 5.000 9.000 2.500 

3  Bozlak S 2 30.000 5.000 35.000 20.000 10.000 5.000 

4  Bozlak S 3 150.000 30.000 180.000 170.000 0 10.000 

Bozlak TOPLAM 197.000 37.000 234.000 195.500 21.000 17.500 

 

Not: Tablo üretilen her bir çeşidin, her bir kademesi için doldurulacaktır. 

 

EK-2  

 Ticari Ambalaj ve Çeşit Tanıtım Materyallerinde Kullanılacak Örnek  

  

  

 

 

Not: Çizgiler, yazılar ve logolar kırmızı renkli olacaktır. 


