ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN ALINAN
ÖRF, ADET ve TEAMÜL KARARLARI:
AYAKKABICILIK (1.GRUP): Teamülen dükkanlarında ısmarlama ayakkabı imalatıyla iştigal edenlere
ve aynı zamanda imal etmekle beraber kendi imalatından satılmak üzere ayakkabı bulunduranlara da
Kunduracı denir.
HUBUBAT VE BAKLİYAT (2.GRUP): Gözetlemeye verilmeyerek doğrudan doğruya yapılan ihracatta,
mevridte zuhur edecek noksanlık farkının vardığı memleketin resmi makamları tarafından teşvik edilmek
şartıyla, noksan gelen miktarın ihracatçı tarafından ödenmesi teamüldendir.
İCAB (1.,3.,6.,13.,18.,31.GRUP): Herhangi bir ayın günü gösterilerek (mesela 25.Ağustos 1955 gününe
kadar muteber olacaktır) şeklinde yapılmış yazılı bir icabın ticari usul ve adete göre 25/Ağustos/1955
tarihinin iş günü akşamına kadar muteber sayılması gerekmektedir.
KAŞAR PEYNİR (15.GRUP): İhracatında hususi bir anlaşma olmadığı takdirde
bakımından peynir adedilmesi usuldendir.

torbaların tartı

BEYAZ VE KAŞAR PEYNİRLERİ (15.GRUP-21.GRUP):
1- Beyaz peynirlerde yağ: yağsız, yarım yağlı, tam yağlı olarak satılan beyaz peynir o suretle teslim
olunur. Tam yağlı satılan mal, yarım yağlı ve yağsız çıkarsa ve yarım yağlı satılan mal yağsız çıkarsa
mal bedelinden iskonto yapılır.
Tam yağlı satılıp da yarım yağlı zuhur eden peynirlerden mal bedelinin (dörtte biri) tenzil olunur.
Tam yağlı satılıp da yağsız zuhur eden peynirlerin mal bedelinin ( %40 )’ı tenzil olunur.
Yarım yağlı satılıp da yağsız olanların mal bedelinden ( %20 ) tenzil olunur.
2- Kaşar peynirlerinde yağ alıcı ve satıcı arasında kaşar peynirleri muayene edilir ve satış bu muayene
neticesinde yağlı ve yağsız kabul edilerek yapılır.
3- Beyaz peynirlerde kusurlar, şunlardır: çok tuzlu, çok yumuşak, çok sert, kabarmış, malaşlı, kokmuş,
rengi siyaha meyyal, kırıntılı olmaktır.Taahhüt edilen beyaz peynirle teslim edilen arasında iş bu evsafta
tehalüf olursa yapılacak muamele hususi şerait hanesinde zikredilir.
4- Teslim mahalli – satılan peynirler satıcının mağazasında teslim edilir.
5- Tediye: Peşin muamelelerde mal bedeli malın veznini müteakip faturasının tanzim ve ibrazında
tamamen ödenir.
6- Anlaşmazlık: Anlaşmazlıklar hakem vasıtasıyla halledilir.
SÜTÇÜLÜKTE ÖRF VE TEAMÜLLER (15.GRUP-21.GRUP): Sütler iki şekilde mubayaa olunur.
a) Köylüye veya müstahsile avans verilmek suretiyle bağlanılarak mubayaa,
b) Doğrudan doğruya mubayaadır.
KUMAŞ ÖLÇÜSÜ (3.GRUP): Antalya’da kumaş ve buna mümasil mensucat maddelerinin alım ve
satımında elastikiyet mevzuu bahis değildir. Bu maddenin toptan satışında fabrikaların top üzerine işaret
ettiği miktar alıcı tarafından kabul edilmez. Ve malın ölçülmesini isterse mal masa üzerinde ölçülmeyip
teamülen elde metre ile ölçülmesi lazım gelir.

TUHAFİYE (3.GRUP): Erkek ve kadınların dikilmiş bilumum iç çamaşırları.
Erkek ve kadın iç çamaşırları, Trikotaj, kravat, mendil, çorap, parfüm, bebe takımları, kadın ve erkek
çorap, eşarp, çanta ve cüzdanları (tuhafiye) ismini taşırlar.
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MANİFATURA (3.GRUP): Yüzde yüz pamuklu, pamuk, ipek,suni ipekle karıştırılarak nesc edilmiş ve
yine pamuk ve ketenle nesc edilen dikilmemiş bilumum kumaşlar (manifatura) ismini taşırlar. Yukarıda
cins ve evsafları yazılı maddeler piyasa teamülüne manifatura ve tuhafiye telakki edilmekte olduğu
cihetle metre ile satılabilen bilumum mensucat manifaturadır.
PALAMUT (15.GRUP): Taraflar arasında hususi bir anlaşma olmadığı takdirde palamut satışlarında
simsariye ücreti teamülen alıcı ve satıcıdan (%1) idi. Palamut satışlarında her partide (iki kere) numune
çıkarılır.Bu numuneler miktarı da partilerin büyüklük ve küçüklüğe göre altı kilodan onbeş kiloya
kadardır. Müstahsilin alıcıya ibraz ettiği birinci numune örfen doğrudan doğruya alıcıya aittir. İkinci
numune alıcı tüccar tarafından birinciye tatbik edilmek maksadıyla çıkarılır ki, bunu da her ne kadar bazı
tüccar kendi lehine mahsup etmekte ise de; müstahsil tarafından arzu edildiği takdirde bu ikinci
numunenin istirdadı teamül icabıdır. Mevridte zuhur eden vezin, tanen noksanlıkları, teamül icabı olarak
noksan gelen miktarlar karşılığı satıcı firma tarafından ödenir.
PAMUK ALIM VE SATIMI (2.GRUP-3.GRUP): Pamuk, Umumiyetle Ticaret ve Zahire Borsasında
satılır.Yüz kilodan aşağı olan satış da hariçte yapılabilir. Preselenmiş pamuklarda rutubet: Preselenmiş
pamukların teamüle göre ( %8,5 ) rutubeti havi olabileceği havi edilmiştir.
Pamuk çırçırlama ücreti : Fabrikaya verilen çiğitli pamukların çırçırlanıp pamuk çekirdeğinden
ayrıldıktan sonra elde edilen safi pamuk (Mahlıç) üzerinden hesaplanarak ücret alınması teamüldendir.
Pamuk Çekirdeklerinde Analiz :
a) Pamuk çekirdeklerinde yapılacak analizlerin vezin esasına göre yapılması,
b) Pamuk çekirdeklerinde % 5’ e kadar çürük boş ve çukuletin aynen kabulü,
c) Pamuk çekirdeklerinde % 5’ den % 20’ ye kadar çıkacak çürük,boş ve çukuletin farkının nısfının
sağlam olarak aynen teslimi,
d) Pamuk çekirdeklerinde % 20’den % 30’ a kadar çıkacak çürük, boş ve çulatin farkının aynen
sağlam olarak verilmesi,
e) Pamuk çekirdeklerinde % 30’ zu aşan analizlerde alıcının malı alıp almamakta muhayyer
olması.
PAMUK ÇEKİRDEKLERİNDE RUTUBET (2.GRUP): Pamuk çekirdeklerinde rutubet nispeti, % 9 dur.
Alıcı % 12 ye kadar rutubetteki çekirdekleri, aradaki farkı tenzil etmek suretiyle almak mecburiyetindedir.
Bundan fazla rutubetli çekirdekleri alıcı alıp almamakta serbesttir.
Pamuk Çekirdeklerinde Yabancı Madde : Pamuk çekirdeklerinde yabancı madde nispeti % 2 olarak
kabul edilir. % 3’ e kadar fark tenzil edilmek suretiyle alıcı tarafından kabul edilir. % 3 den fazla olduğu
takdirde alıcı malı alıp almamakta serbesttir.
Pamuk Çekirdeklerinde Teslim ve Tesellüm : Pamuk çekirdeği alım satımlarında akitler arasında
hususi şart olmadığı takdirde, satıcı malı alıcının fabrikasına teslim etmeye mecburdur. Pamuk çekirdeği
alım satımlarında, alıcı boş çuvalları vermekle mükelleftir.
SUSAM (2.GRUP): Susamların içinde görülen böceklerin susam tanelerine zarar vermedikleri gibi
şimdiye kadar susamda görülen bu böceklerden dolayı yapılan alışverişlerde, ihtilaf çıkmadığı ve böcekli
malların olduğu gibi kabul edilerek reddedilmemesi müteamil bulunduğu, susamda kabuk, çöp gibi
ecnebi madde % 3 e kadar kabul olunur. Fazla olursa müşteri alıp almamakta muhtardır.
DERİ VE KÖSELE (1.GRUP): Kösele ve yüzlük (Ayakyüzü), videla, klese, süet gibi deriler İstanbul
fabrikalarından kilo hesabıyla alınarak tacirleri tarafından ayakkabı imal edenlere satılır. Köseleler
tartılarak, deri kısmı ise fabrikalarca üzerinde yazılı bulunan yüz ölçünün (Desimetrekare) hesabıyla,
yerli mamülatından olan taban astarı, vakite, sarak kösele, sehtiyan gibi mallar da keza tartı ile satılması
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teamüldendir. Tartı üzerine olan satışlarda fire mevzuu bahis değildir. Satış halindeki durumu tartıya
esastır.
KERESTEYE İLİŞKİN TEAMÜL KARARI (23.04.2001/27) (23.GRUP): Keresteye ilişkin teamül
kararında, “kereste satışlarında KDV, fiatlaının içerisindedir.” Şeklinde teamül karar alınması yönünde
görüş birliğine varıldığı söylendi.
TARIM İLAÇLARINA İLİŞKİN TEAMÜL KARARI (23.04.2002/44) (24.GRUP): Tarım ilaçlarına ilişkin
teamül kararında, “ Tarım ilacı alım satımında veresiye satış yapılmasına ilişkin odamızca alınmış bir
teamül kararı olmadığı, ancak; piyasada tarım ilacı satan firmaların veresiye tarım ilacı sattıkları (bahçe
sahiplerine, köylülere hasat zamanında ödenmek üzere vadeli satış yapıldığı) yaygın olan ve kabul
gören satış şekli olduğu tespit edilmiştir.”
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