
SANAYİCİDEN KAYNAKLANAN  
OLUMSUZLUKLAR 

1. Ürün bedellerinin ödenmesi ile ilgi-
li olarak sözleşmelerde genel olarak bir 
ödeme planları olmasına karşın, ödemenin 
zamanında yapılmaması 

2. Yapılacak sözleşmenin genelde tek 
taraflı olması, çiftçinin itiraz hakkı olmama-
sı 

3. Firmaların çeşitli nedenlerinden 
dolayı sözleşmeli ürünleri teslim almaması. 
Sebebi; 

* Daha uygun fiyata ürün bulma 

* İflas 

* Üretim yelpazesini değiştirme 

4. Tarımın yapısından kaynaklanan 
risklerin sanayici tarafından tam olarak 
paylaşılmaması 

 

 

 

 

ÜRETİCİDEN KAYNAKLANAN  
OLUMSUZLUKLAR 

1. Çiftçinin eğitimine bağlı olarak çoğu 
kez sözleşmenin okumadan imzalanması 

2. Çiftçilerin örgütsüz olmaları nedeni 
ile sanayici karşısında zayıf kalması 

3. Sözleşmeli tarımda üreticilerin belirli 
zaman, miktar ve kalitede ürünü sözleşme ya-
pan kuruluşa teslim etmek zorunda olduğu 
halde teslim etmeme sebepleri; 

* Yeterli ürün üretememe 

* Piyasada ürün fiyatının artması 

* Daha fazla fiyat verilmesi 

 

  

  

 

 

 

 

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ 

1. Sabit fiyatlı sözleşme uygulamasın-
dan çok, fiyat yönünden açık uçlu sözleşme-
ler yapılabilmelidir. Ürün teslimi dönemle-
rinde oluşturulacak bir komisyon, haftalık 
ürün fiyatlarını belirleyebilmelidir. 

2. Firmalarca ekim alanı ve hammad-
de tedariki planlaması objektif esaslara gö-
re uygun ve gerçekçi biçimde yapılmalıdır. 

3. Sözleşmeli üretimde taahhüt edilen 
üretim alanından alınabilecek ürün miktarı-
nın belirlenmesinde, üreticilerin gerçek ve-
rimleri, mümkün olursa alt ve üst sınırlar 
olarak belirlenmelidir. 

4. Firmalar tarım birimleri kurarak iş-
levsel hale getirmeli ve Ziraat Mühendisi is-
tihdam etmelidir. 

5. Sözleşmeli olarak üretilen ürünlerin 
tarım sigortaları kapsamında sigortalanma-
sına başlanmalıdır.  

6. Taahhüt edilen ürün miktarından 
kabul edilebilecek ölçüdeki sapmalar dışın-
da, eksik ürün teslim eden üreticilere ceza 
uygulaması yapılabilmelidir. 

7. Ürün bedellerinin ödenmesinde, 
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sözleşmelerde belirli olan ödeme planından 
sapmalar olması durumunda, firmaya ceza 
faizi uygulamasına gidilmelidir. 

8. Sözleşmeli tarımda alıcı kuruluşun 
ürünü belirli fiyattan satın almayı garanti 
etmesi ve bu üretim faaliyetleri için gerekli 
girdi, teknik bilgi ve hizmetleri sağlaması 
gerekmektedir.  
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