
YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ 

  
      Madde 1- Sözleşmenin Tarafları 

  
      Bu sözleşme; bir tarafta Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü temsilen ………………ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ ile diğer 
tarafta ruhsatlı çay bahçesi bulunan ve ÇAY-KUR’ a çay satabilme şartlarını taşıyan yaş çay üreticisi arasında, aşağıdaki 
şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

  
      Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 

  
      a)  ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü                                    :        

           Çay Fabrikası Müdürlüğü :   

            Adresi :  

            Telefon No                                                            :   

            Faks No                                                            :    

 b)  Üreticinin Adı Soyadı :   

           T.C. Kimlik No           :   

           Telefon No                                                            :  

           Cüzdan No                                                                 :   

           Ruhsat No                            :   

             Alım yeri Adı        :  

           Tebligat Adresi :   

   c) Taraflar (a) ve (b) de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ederler. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde 
karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebligat, ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

  
      Madde 3- Sözleşmenin Süresi 

  
      Bu sözleşme, ÇAY-KUR’ un üreticiden yaş çay yaprağı almağa yetki ve hakkı devam ettiği, üreticnin de ruhsatlı çay 
bahçesi bulunması kaydı ile yaş çay ürünü satabilme şartlarını taşıdığı müddetçe ve yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar 
geçerlidir. 

  
      Madde 4- Tanımlar 

  
      ÇAY-KUR : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, 

      Çay Fabrikası Müdürlüğü : ÇAY-KUR' u temsilen ………… ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ, 
      Çay Alım yeri : Yaş çay yaprağının satın alınacağı ve satılacağı yeri, 
      Çay  Alım Ekibi : ÇAY-KUR’ ca alım yerlerinde görevlendirilen eksper ve diğer personeli, 
      Üretici : Yaş çay yaprağı üretimi yapan ruhsatlı çay bahçesi olan ve ÇAY-KUR’ a yaş çay ürünü satabilme şartlarını taşıyan 
kişileri, 
      Ürün : ÇAY-KUR’ un belirlediği kalitede ve normda yaş çay yaprağını, ifade eder. 

  
      Madde 5- Sözleşmenin Konusu 

  
      a) ÇAY-KUR belirlenen ürün normuna uygun yaş çay ürününü satın almayı, üretici de belirlenen norma uygun yaş çay 
yaprağı hasat edip çay alım yerlerinde ÇAY-KUR’a satmayı akit altına almışlardır. 
      b) Üreticiden satın alınacak yaş çay ürününün özellikleri ve satın alma esasları ÇAY-KUR’ca belirlenir. 
      c) Çay alım yerleri ÇAY-KUR’ca belirtilen gün ve saatlerde açılır ve kapatılır. Üreticiler belirtilen günlerde ve saatlerde yaş 
çay ürününü alım yerine getirmekle yükümlüdürler. 
      ç) ÇAY-KUR, ürün normuna uygun yaş çay yaprağı alımlarını eksper tarafından gerçekleştirir. Ürün normu hakkında 
Eksperin kararı kesindir. 
      d) Hava ve yol şartları nedeniyle ulaşım sağlanamayan alım yerlerinde yapılması gereken alımlar, ÇAY-KUR’ca belirlenen 
diğer çay alım yerlerinde yapılır. Yaş çay ürünü alımına hangi alım yerinde devam edileceği önceden üreticilere bildirilir. 
      e) ÇAY-KUR ile sözleşme imzalayan yaş çay üreticisi, hasat edeceği yaş çay ürününü ÇAY-KUR’a satıp satmamakta veya 
dilediğine satmakta serbesttir. 
      f) Çay alım yerinde alım ekibine, kontrol ekiplerine ve ÇAY-KUR görevlisi olan diğer personellere sözlü veya fiili 
hareketlerde bulunulması veya alım yerinin düzen ve disiplininin bozulması suretiyle yaş çay alımının engellenmesi hallerinde 
durum eksper tarafından fabrikaya bildirilir ve alımlar, eksper tarafından geçici olarak durdurulur. Çay Fabrikasından alınacak 
talimat doğrultusunda gereği yapılır. Bu türden hareketi yapan üreticiler veya diğer kişiler hakkında adli mercilere gerekli 
şikayette bulunulacağı gibi, bu üreticilerin sözleşmeleri de feshedilir. Sözleşmesi feshedilen üretici ile yeni bir sözleşme 
yapılması, Genel Müdürlük de ilgili Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Çay 
Tarım Dairesi Başkanı ve Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlarından oluşacak bir komisyon kararı doğrultusunda Genel 
Müdürlük Makamının onayı ile mümkündür. 
      g) ÇAY-KUR gerekli gördüğü hallerde üreticinin çay satacağı alım yerini ve ruhsatlarının bulunduğu ÇAY-KUR Fabrikasını 
değiştirme yetkisine sahiptir. 
       

 
 
 
 
 
 



      Madde 6- Ödemeler, devir ve temlik yasağı ile sair hususlar 

  
      a) ÇAYKUR, yaş çay üreticilerinden satın alacağı yaş çay yaprağı bedellerini o yıl için açıklayacağı yaş çay fiyatı üzerinden 
tahakkuk ettirerek kanuni ve zaruri kesintiler yapıldıktan sonra ödeyecektir. Ödemeler, ÇAYKUR’un  belirleyeceği zamanlarda 
ve belirleyeceği bankalar aracılığı ile yapılacaktır. Çay tarımında kullanılan tarımsal girdilerin bedeline karşılık olacak şekilde 
yaş çay bedeli alacakları; Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Odaları lehine yapılan devir ve 
temlikler hariç olmak üzere üçüncü kişilere devir ve temlik edilemeyecektir. Organik tarım girdileri kısmen veya tamamen bu 
sınırlandırmanın dışında tutulabilir. 
      b) Satıma konu yaş çay yaprağının Ticaret Borsalarına tescili için ödenmesi gereken borsa tescil ücreti, bölgede oluşan 
teamüller gereğince ürün bedelinden kesilecektir. 
    c) Çay üreticilerine ait ruhsat ve sair üretici bilgileri; Valilik, Kaymakamlık, Maliye gibi kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat 
Oda ve Borsaları vs. meslek kuruluşlarıyla, bu kuruluşların duyduğu ihtiyaç amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılabilecek; 
sadece üretici ismi ve bağlı olduğu fabrikaya ilişkin sınırlı bilgiye, bazı üretici bilgileriyle ulaşılabilecek şekilde kendi web 
sayfasında yer verilebilecektir. Çay tarımının ruhsata bağlı bir zirai faaliyet olması ve tarımsal desteklerin sadece ruhsatlı çay 
üreticilerine verilmesi zaruretinden hareketle ve bu amaçla sınırlı olarak, ruhsat bilgileri, Borsa’ya kayıtlı olup çay alımı yapan 
özel fabrikalarla da sınırlı olarak paylaşılabilecektir. 
    d) ÇAY-KUR’un üreticileri ilgilendiren hususlarda bilgilendirmeleri, mutat duyurular yanında kısa mesaj, e-posta, vs. teknik 
iletişim yolları ile de yapabilecektir. 

  
      
    Madde 7- Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Haller 

  
      Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanununun alım satım hükümlerine ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine göre, bunlarda da hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. 

  
      Madde 8- Yürürlük 

  
      İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer. 

  
      Bu sözleşme 8 maddeden ibarettir. 
 
      

  
  
  

……………………………….. ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 
                         

                       

 
   Üreticinin 
(Adı,Soyadı,İmzası) 

   

 

Tarım Kısım Müdürü 
(Adı,Soyadı,İmzası) 

                    Fabrika Müdürü 
                  (Adı,Soyadı,İmzası) 

 


