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.'
şaRtNanırsi

MADDE l: Taratlaı" Ticalet Borsalarıııın 
. 
Korbey'inde veya BirJik nıerkezinde; Fiyat^ mikıar- ve c]iğeröZel ŞanIar giL-ıi i<onıılarda ıı'ıutabakata vaı,dıkları a;ıit'in Jr,;rin,ıi'olan panırıl< çekiı.değinin alııırı_ satıııııkonıısulıda aıı ] aşın ışlardür. Taraflaı.ca an l aşı lalı ür]iktaı. (+/- % l0j olabilir.

MADDE 2" A lıcı l, ıııaddede ueııı^t1|1i serlliıe, saıı n a l dığı 
,İııallpı,ı Q irlik c{epolarıı-ıda eksperleri aracı l ığıi|e gö,,ni]Ş, sPesifİk özeIlikleı'i itibariyIe uygunlıığr* t".1İtı. g.İ.ı i:,,ru,r, ü"g"n.r"ı. riil( oiıre,,"i",,.,Alıcı tarafından itiıaz iIeri siirijlnıeksizjn a]ıııa-n l,ııallai ıçı,,]- ooıla sonıa ilefi silrülecek ayıp icldialarıd iıı l eıın-ıeYeceği gibi bu ıııallara ait tiçı]ncii şalııslarıiı i,iaİu u.'İoı.pı.,in doğı.udaı.ı ya cla sonuçlaı.ınıııBiıJik'e rtlcıııl ıııüııkiin değilclir.Ancak satışa'sıınulan pu,nuı.- ç.ı,İ,:a.ginin ıiz;rin; işI;;;;;,;i;;;r,oiııası nedenjYle fal'klı ciııs paıııuklarııı (elle toplaıı,ıa. nıakinoı, İ^uç ait çekirdeklerin clök ült.nesindeır

|9I1ı'..Pln].Lı\. Çekirdeği satış ve,tesliı],] hııslİları taratlarco Al,rı-Sut,n, Beyzınnamesi özel şafilafböliiıniiııde bel i rlenen koştıl laı geçerlirli r.

MA_DDE j: Taiıflaı'ca tespit edilen biriıı-l fiyatİaıa K.D,V. d6hil <leğil<Jir. K.D,V, mal bedeli ile birlikıeBirlik'e,PeŞiıı ödeııecek oluP, )'atan becIeI ltarşılığı nıaI ıesüi,,ııaİ, _ı,op,lacaklıı. Döviz bazında 1,apılaıısııŞ.larJı: A jın]-salıüll [Jeyaııııanıc,siııcle beIinilen dİviz bazlı iil,aüıı _utıre soıı öcleıne taı.ihiı.ıdeki T.C.lvl.B.Döviz satlŞ kıırıı iizeriııden belirleııeıı -fL 
tutaı,ı iizeriııdeıı 6a.n...ı. olııp. aiıcı isterse son öde,,ıetaI,illilüdell öııce de ödeıle yapabilir.

MADDE 1: Brı anlaŞnıa hiikiİııleri gereği: Alıcı, saıln ald!ğı paııuk çekirtleğinin toplaün beclelinin %10tutafınl Şaılü-]anle Ye Çekiın ten]inatl olaıak, Korbey'de u"yo ıjirıiı, ıııeıkezinJe tescili iınzalaınasını takipeden iŞ giinıi iÇeı'isinde BirIil< hesapJaı-ıııa nakden 1,atıı,acakıı,. Malııı partileı lıalinde çekiInıesi drırrıııtında
şaıtnai'ıe Ve çekin] teıninatlniı1, çekileıı nıal bedelinin % l0'una tekabtil eden kısını ,.,.b*, a,r"ı,, İ"""rl,..

YAP?E İ,Bıı anlaşnra ile peşiıı olaıak satüşı yapılan panıuk çekirclbğinins|iı,eleı,i. alıcıııın tesciii inızaIaması tarihini takİp 
"d., iş gtlılind.n baş lan.ıak

şekilde ııygrılanacalitı[.(4. nıaddedeki şartnaııe ve çekiırı tenİnatı hariç)

MİKTAR
l00.000 Kg'a kadar
l00.00l- 500.000 Kg 5 iŞ CÜNÜ
500.001_1000.000 Kg 7 iŞ CÜNÜ
1.000,00l Rg'dan r.tıliaı.ısı l0 İŞ CUNÜ

MlKTAR
J00.000 Kg'a kadaı
l00.001-500.000 Kg
500.00l- l000.000 Kg

I.000.00 l Kg'rlan yııkarısı

azanıi ödenıe ve çekinr
üzeı-e aşağıda beliılilen

CEKiM SÜRESİ
3 iŞ GüNü
7 iŞ CÜNıj

l0 jŞ CüNü
l5 iŞ CÜNÜ

Cuınartesi, Pazar ve resnıi tati] giinIeı.i iş g|]n|i sayül az.

Ii4ADDE 6: Sıtı5ı YıPılan Panıııl;. çekirıleğiııiı,]. 1csci] ıicIğıi }ınııidı .vilklen.]e. l]ınıflti_vr, \e ttııkliyesi
1lIc:}'a 

ait o[!r:_Bi|lik tarafıııdan gösterilecek Adana veva cliger lehilleld;ki depolaıtan ,.iıın, uı,,,,*oi,,r.Tesliınana Biılik kanlar tartlsl (Net Kg,) esastır, Bıı 
-taıı, "taraflaı.ca 

nİhai ve kesin kabul edilecektir.Tesliınat ı'ıeticesinde. oIuşabiiecek kaııtaı,tanı iazlalil<larlııın bedeli Alıcı 1araİİndaı.] Birlilt,e ödeneu^ektir,

141D.Dt ] Alıcünll] bLl Şırünamc('le bclirJeııcn siiıeleı,içeı,isiııclc ıeıııiııııı 1a d.ı ınal bedelleı,iııi ödenıenlesi
halinde BirIik satıŞı deı'İıaI f'eshecle bileceği gibi bıı ödenıelere BiıIik,in ııl.gııladığı cari vacle farkı oıznı
i]zeı'inden -cecijiı'ne fhizi tıil-ıakkııkıı -ı,aparak ek biı silre verebiJiı,. etı takdiıİ]; veriĞn bıı ,tir"ı...'lİ.rls,rcıe
cle Alıcınııı anılan yiikiinılüliiklerini. yeline getirnıeııesi iıalinde. Birlik kaı.ırıııdan ve anıaşnıaclan
l<avnaklaılaıı tiin'ı l'ıal*laı'ı saklı |tar]ıııali kaydıyla, İlınaı ten,]inatı hiçbiI neden gösteın.]edeı., ..rr; ,orİ olrruı
irad kaydedcr,



HL."i:i r;il,,l;:}tx,,,,,;;i;li,",illş,i:,:i;:,;.:iiliffi|]çeüisindeBifıjı(hesapıaf ]laaktarıdtğü
a]ınaıak ek çekiın sıiı,esi ,.rİİ.İiıir. .jraııı baŞına 0,015 TLlGün aı,diye iicleti

MADDE 9: Alicı tarafındaıı o
vadeJi sat şıarda .qe;i;i;;;;*?li-,11lf!|iHUl':j! ['1X].ffili';.::#},:Tj.,i,Tjl1*lİi,l,1ill;satıŞ ]aı'da Alıııl- Satlnı Bevannaııesindc ı:eı;.tııen Jor;z;;;;;'Ö;, tqscil tarihindeki r.c.v, e.,-a,ırir rr,,şkııı'ıı üzerintlen hesaPlanır ve tı'ıu,,,an rı.- ti|ai g;i ;;;;,İ; teselliini] yapılaıı paıııuk çekirc|ekleribıı 1iyat iizerinılen fatııra ediliı. 

.encak ıesciüde-beıia;ı"r-ao"ır"urrıı İlvat öc]enre tarihinrlelli T.CM,B.
:fi:x:H.}jlilillffi,l,,Tii; İlllig*lixni;ı;,xl :İnİ}:;,,iJ.jl*i,*.li]l1,I.,*,.
MADDE ]0: Btı Şanııanıe kaO;alnlnda, vadeli olarak satılacak paınuk çekirdeklerinin çekiın siircleril']]lklara €'öle aŞai'ıda belirtilen selilde olatakııı. ulo.Lşır,"^ ,"), ıı lescil tarihini ıakip eclen iş gıiniindeıüiıibareıı baŞlalacıLıir, Azanıi iiç,ay vadeli ,r,,ş yup,ı.'.uli,r."vacİesinde ödenlne),el] borçlıra ek sıiıeverilmesi haliııde BiIlik'iıı uypul;dıe, .uri ıuı, .i.lri'nj",rgi;ik,r. ir'rl ıalıakkuku 1apılacaktir,

!4!$48 CEKİM süIrESi]99.999 Kg,akadaı. 
_;l§cifiü-

l00 00j_500 0OO Kg z i$ cuNu500.001_I000000 Kg ]0i'ŞG-ÜNİ

^ ]99O 9O] Kg'dan yukarısı lS lŞ'CUllU'
LLllnanesl. lJazaı. r e resmi taıilgünleıi iş giinii sıyılınaz,

MADDE ll: Vadeli satıslarda: Alıcı, .oPlam mal bedeIinin % l0 tutarındaki ten]inat nüektubunu tescilta[ihini ıal,ip edcn j (üç) iş günii içeris iııde.şr";r;,n;;; ;i. i ; ,.n]inr,, oırroı, Birlik.ç verece,<tir, Çekitnteınınatııııı,] sürcsi içerisiııde verilıııeınesi nnlİnO.,utş İp,İİ"jİİ,"]ş,"r,l,,

MADDE ]2: Vadeli satIslar icin vçli|ççgk lemina1 ınekıLıbu. ınal bedeliııin o,,5 tazlasıve en az vacle birjm
;;'İHİ; l1,lJ,T,XT',;;'l;l*1",. ,ı ay vadeıi ,",; ;;;,;,;l,;;"ıi 2 ay vadeıi saıış için. ı ,y ,ıi,"ii. :
şubesinden ve iıgiıi biriınden ,:]lllj,l T:,T:,l'j İl1'*']l,'.l:,,l'"'' mrkıtıbı.ınun aiı oıduğu bankanın
gecikıııesincien a"E-"i."'.,,,i,ı,'i;i;;r.li;.:T:;iljru:.fi[:'JE1,,[,,]'J;';;,,H;lliJxlJT3::
haklarını ktıllınıııısıııa ensel teskiI, eımez. r.minaı ııljıı,uu"rİ,.,n,n oı,r_ ,r,,n, u"linnn*"r;naİiIbüti]n boıçli]rıı]ün tanııın,ııiı*sk;j edecek ve on.u* t.aı,,. ı,,*Şlin,rn,,, yop,l,rurı ve alıcıııın borçlaıınıtaslil'e eııılesinden sonra iade ediı"bi.ıecekti., ;l,;;;,;;;;;;;'İnİİr',no. oo"**r.si teıniııııı mekıuüunuıveYa diğeı tcn]inallarln nakde Çevrilıııesi ı,,rı;,İj" ,.İ. lr.İ, rİrİİ' nr to. çevı.ilııesiniıı keşideci bankalamllndan ı'eddedilınesi dııı'uınıınrla,ı,ade tarilıi ile od-#e İıı]İı 

^,"rr"o. 
geçecek giinle[ için söz koııusııödeıneleı,de Bir|ik'in uygu ladığ| carl 1aız ofalıü tizerindel] gecikıne laızı tıyguIanlr,

lı4ADDE lj: Biriik'in kanundtıı ve anlaşnıadan kayııaklanan tiinı haklaı.ı saklı ka]ıııak kaydırla, ihıilaf,ıukutıııda sııışııı 'aLıılcJliı ilcleki 'l'ic,,ıeı'Borsası 
H'aı,.,,,"İ,., .,ı 

'r.l*,ıldir, 
Hakeııı Iıe.retinin iaı.arlarınakaı'şl ıarat}ııiıı dava açnıa haklaı'ı saklıdıı,. ıi., i,"ı'J İİ ıl"İr,;ı,r,İ,İİ n,unl',ur,ruıı Aclana ınahkğıııeleri veAdaııa icra daireleıi YetkiIidir, Mahkeıneıeı,;" i".; ;;İ;;;;;.."İu],ln 

"o,,.n 
hakeııı biıirkişiıeıin Biı.likdefter kayıtları ile belgeleı,i tizeıind-e yapacak-lJ ,"j;;j .;.:"'.;nLıcıı tanziüı] edecekleri rapor]ar:

İ;İ;Y;L."'J, ]lllflX:'+i[- +::.:,.::liiiia:*:;jl.,.*;;,:'il,i ıtıbııı cdiıe eekıiı,, Bıı şıı.ı ıı ııecıe
ll]i,lH]il}Jiı]*ıı Tü k 

"Tiçaıe 
r,",,-, e",:ir,ljrc',,,",;J;;;l ,;]?;; J#§il:";,.?,!j.1,,] 

,i],;i;

.-\. ]\ ,- \
,*lr'



MADDE ]'{: Tarafların Billik 
, 
Meıkezinde veya Ticaret Borsa]arıı.ıda in.ızaladıkları aiııı.ı satınıbeYannamesinde beliııtikleıi adıesleıi kanuni ikametgun ol;,-kr.!,-t".of, yur,1, biirliriıııle değiştirilınediğisİiıece yapılacak tebligat laraflarıı kenclileriı,ıe uıaşiı,ş aojc,ıunu.. Tebligat ı-,",.n. ,"o.pı"?L,rr. oırmbila tebliğ iade ediliı'se, tebligal kanrıııunrın :s, ınaoİes İ geregin." uyn, ,ar.." kesin tebligaı yapılacaktır.

MADDE l5: Alücı bu anIaŞmada belinileıı yükleninılerini yeriııe getirneyerel(, teıneffüde diiştügi.itaktirde, tei]errıit taı'i]ıinden itibaren birliğe yıllık g/o 36 İemen.tiİ faizi 
"tıdeııeyi, 

ı,..u 
-şrrİİrn,"

lıükümlerinin rıYgulanıırasında haksız ihti]aI çıtarrlıgının ;zırg,'karartan ile sübut brıluıınrası halinde
Çııkobirlik'e ayrıca borcunrııı %l0'ıı kadar cezai şal 

-niteiiglndİ 
oİınal, tizere tazminat o,:.,".İl nJrl *taahhlit edeı,_

MADDE l6; Alıcı Ödemeieri öncelikle Biriil<'e olan.vade falkı tenterIüt lhizi borçIaıına ınalısrıp ediiir.Nakden l'ei'a.bloke Çekle YaPılan ödeııelerde Birlik'in jhtirazı kqv,t de.nıeyen 
"ı,n.,niİ 

oı,nu.İ-İı*oundoğın Ş ]-a da doğacak vac]e t]ırkl Ve ten-]erlüt faizi alacaklanııdan vazgeçtiğini gösternrez. BLı gibiduı,rıınlaıda Alıcı BirliI<'in talep haklarının saklı. oIduğııııtı peşinen İabul edeı.

MAD.DE 
_l7: Biılik bu aıılaŞınacla öııceki nıaclcieIercle be]iılileıı hı,ısuslaı. dışında kanunlaı.tla belirtilenıırücb.iı,sebepler ve bilhassa lıarp. çatışına. d6hiJi kargaşa. işgal. sabotaj. giev. lokavt, iş;;';.;.*r,direnişi, sel. yangın, lıaınınadde ye varı mamul maddJ ve ma]-zemeııi,ı iİhaİni veya pilruru'O, t.,r,İn;nlnmii]nkiin oln]anası, enerji kısılIan'ıası gibi sebeplerle bu anIaşmadaıı doğan sorumiuJrıkları veriııegeıirmediği tal<dirde. alıcı zarar, ziyan, faiz veyi her ne ad ulİ,no" oırİ*-oİ."" İ"r,.İr"İ"İrıJoi'"o"

bulunamaz.

MADDE I8: Taıaflar belge ve yazıİarıııı teyit ve itimzlarünl ihbaı, ve ilıtarlarl Ye lıer türlü değişikliği karşıtarafa.iaüleli taa,hhüllij ınektup ve noier aı,acılığı ile gönderilecekıiı., Taratlar *l,un.,.İ.İ.İnİ 6o!.uounyürüteb ilecekleri gibi yeıkili kılacakları kişi ya da kişileı elivie de alım. tesellüın ,* tiJ.*.--iİ *iŞIenıleı'ini Yiiıütebi liıler. Ancak. yetki belgesi / vekaleİnan," ,-t.. tasdikli olacak, ay,,ca; aİ,c,yİ aiıiııza siı'kıileri. Ticaı'et ve Saııayi odası belgisi, Ticaı,et SiciI tasdiknanıesi ibraz edilecekiir, Tenısilcilerini
ve bunIann değiŞmesi halinde değişikliği bı-ı ınaddede belirtileı-ı şekilde diğeı.tarath ır;İairıİr. jİgİİ"i oiro.Alıcı btıı,ıuı,ı soıırıçlarıı,ıa kat]anacaktür_

iŞ btı. Paıııık Çekildeği özel satış şaıtlaı,ı l8 (on sekiz) nıadde olup. tescil edilecek t[inı pamuk çekirdeğisaıış beyaııııaıneleı.iniıı özel şarllar kısnııı.ıın miitenınıiı.nidir

ÇUKoBiRLiK
S.s, ÇUKUROVA PAMUK YERFISTıĞı vE yeĞıi
TOHUMLAR TARiM SATIŞ KooPERTiFLERi

BiRLiĞi
ADANA

Müdür


