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TEBLİĞ 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
YAZILI SÖZLEŞME ESASINA GÖRE ÜRETİLEN TÜTÜNLERİN ALIM-SATIMI 

İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR VE BU ALIM-SATIMDA KULLANILMASI 

GEREKEN TİP SÖZLEŞME İLE İLGİLİ TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2018/48) 

Genel esaslar 

MADDE 1 – (1) 2019 ürün yılından itibaren yazılı sözleĢme esasına göre üretici tütünlerinin alım-satımında 

kullanılması gereken Ek-1’de yer alan Tip SözleĢme, ilgili tarafların ve kuruluĢların da görüĢleri alınmak suretiyle, 10/7/2010 

tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, ĠĢlenmesi, Ġç ve DıĢ Ticareti ile Ġlgili Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince belirlenmiĢtir. 

(2) Akit serbestisi ve rekabet hukukunun genel ilkeleri gözetilerek düzenlenen Tip SözleĢme, kendine özgü 

tekniklerle üretilen ve kurutulan Hasankeyf tipi tütünler hariç, sözleĢmeli olarak üretimi yapılan bütün tütün çeĢitleri için 

geçerlidir. 

(3) Yazılı sözleĢmeler, tütünlerin tarlaya dikiminden önce ve en geç nisan ayının sonuna kadar Tütün Ticareti Yetki 

Belgesi sahibi alıcılar ile üreticiler veya bunların temsilcileri arasında akdedilir. 

(4) Yazılı sözleĢme esasına göre tütün ürettirip satın almak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve 

tüzel kiĢiler ihtiyaçları kadar Tip SözleĢmeyi Bakanlıktan bedeli karĢılığında alır. 

Sözleşmede uyulacak hususlar 

MADDE 2 – (1) Taraflar arasında akdedilecek sözleĢmelerde aĢağıdaki hususlara uyulması zorunludur: 

a) SözleĢmeli olarak tütün üretip satmak isteyen kiĢilerin tütün üreticisi olması zorunludur. Tütün üreticisi olmadığı 

tespit edilen kiĢilerle yapılmıĢ sözleĢmeler geçersizdir. 

b) SözleĢmeli üretim esasına göre üretilen tütünlerin Tip SözleĢmenin 4 üncü maddesindeki nevi fiyatları ve 9 uncu 

maddesindeki özel hükümler taraflar arasında varılan mutabakata göre serbestçe belirlenip sözleĢmenin ilgili bölümlerine 

derç edilir. 

c) Tip SözleĢmenin sınıflandırma ve nevi tanımları baĢlıklı 8 inci maddesi ile özel hükümler baĢlıklı 9 uncu 

maddesine alıcılar tarafından yazılacak hususların bu amaçla ayrılan boĢluklara sığmaması halinde, sözleĢmenin bu 

maddelerinde belirtilmek kaydıyla Tip SözleĢmeye ek yapılabilir. Tip SözleĢmenin özel hükümler baĢlıklı 9 uncu 

maddesinde ve bu amaçla düzenlenen eklerde bu sözleĢmenin diğer hükümlerini geçersiz kılacak veya bu hükümlerle 

çeliĢecek ifadelere yer verilmesi durumunda bu ifadeler geçersiz olur. 

ç) Taraflar arasında mutabakata varılarak, tütün üretiminin organik tarım faaliyetleri esaslarına veya iyi tarım 

uygulamalarına uygun olarak yapılması halinde bu durum Tip SözleĢmenin özel hükümler baĢlıklı 9 uncu maddesinde 

belirtilir. Tütün üretiminin, organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak yapılması hususunda anlaĢan alıcı ve üreticiler 

isterlerse belirlenen özel hükümler çerçevesinde en fazla beĢ yıl süreli sözleĢme imzalayabilirler. Uzun süreli yapılacak 

sözleĢmenin özel hükümler baĢlıklı 9 uncu maddesine “Tütün üretimi ekteki özel hükümler doğrultusunda organik tarım 

faaliyetleri esaslarına göre yapılır.” yazılarak, Ek-3’te yer alan “Organik Tütün Üretimi ile Ġlgili Özel Hükümler” çizelgesi 

tarafların mutabakatı ile düzenlenip, imzalanarak sözleĢmenin ekine konulur. 

d) Tip SözleĢmenin 8 inci maddesinde yer alan sınıflandırma ve nevi tanımlarını alıcılar Ġzmir, Samsun (Maden, 

Evkaf, Canik), Bafra ve Basma menĢeleri için Ek-2’de yer alan nevi tanımları doğrultusunda, diğer menĢeler ve tütün tipleri 

için ise sözleĢmelerin akdinden önce Bakanlıktan alacakları onay doğrultusunda yaparlar. 

e) Tip SözleĢmenin (1-B) maddesindeki “oğlu/kızı”, “………….. Ziraat Odasından/ziraat odası bulunmadığından 

……........ Ġl/Ġlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden”, 3 üncü maddesinin baĢındaki “mevkiindeki/mevkilerindeki” ve (3-F) 

maddesindeki “bir adet kanaviçe (çul)/karton kutu/…..adet denk ağacı” seçenekli kısımları dıĢında matbu kısımlarının hiçbir 

bölümü üstü çizilmek suretiyle iptal edilmez, çizilmesi halinde dahi çizilen bölümler geçerliliğini korur. 

f) SözleĢmede mevkii ve dekarı belirtilen parselden, sözleĢmede yazılı miktarın %10’undan fazla ürün elde edilmesi 

durumunda; %10’u aĢan miktarın, ürünün tam mahsul bütünlüğünün devamı niteliğinde olması Ģartıyla sözleĢme koĢullarında 

alım-satımı yapılabilir. 

g) ġikâyete konu olan sözleĢmelerin bir örneği Bakanlıktan talep edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluĢlara verilir. 

Yürürlük 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 
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……… ÜRÜN YILI TÜTÜN ÜRETİM VE ALIM - SATIM SÖZLEŞMESİ 

 

 

1) TARAFLAR 

A) Alıcı: ………………………………………. adresinde, vergi numarası ………. olan ………. unvanlı  …./…./........ gün 

…..... sayılı Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi firma bundan böyle ALICI olarak belirtilecektir.  

ALICI iletiĢim bilgileri: Telefon: …………..…, Faks: ……..…….., E-posta: …………….……….. 

B) Üretici: ……… T.C. kimlik no.lu ................................................................ adresinde ikamet eden …………… oğlu/kızı 

..../…./........ doğumlu olup ......................................................... Ziraat Odasından/ziraat odası bulunmadığından 

……………... Ġl/Ġlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınmıĢ …./.…/…….. gün ……. sayılı tütün üreticisi olduğunu 

gösteren belgeye sahip................................................. bundan böyle ÜRETĠCĠ olarak belirtilecektir.  

ÜRETĠCĠ iletiĢim bilgileri: Telefon: …………..…, Faks: ……..…….., E-posta: …………….……  

Taraflar bu sözleĢmedeki adreslerini “Yasal Tebligat Adresi” olarak kabul etmiĢlerdir.  

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Bu sözleĢmenin konusu, sözleĢmede nicelik ve nitelikleri belirlenen tütünün …….. ürün yılında ÜRETĠCĠ tarafından üretilip 

ALICI’ya satılmasıdır. 

3) ALICI VE ÜRETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

ÜRETĠCĠ ................... mevkiindeki/mevkilerindeki ..... dekar parselinde %10 azalır, çoğalır ........ kg ...............  menĢeli tütünü 

üretip aĢağıdaki Ģartlar dahilinde ALICI’ya satmayı, ALICI da bu miktar limitinde ÜRETĠCĠ’nin getirdiği tütünü aynı 

Ģartlarla satın almayı beyan ve taahhüt eder. 

A) ÜRETĠCĠ, tütün dikilen parselde kesinlikle baĢka bir ürünü üretemeyeceği gibi, aynı parselde ALICI dıĢında üçüncü 

Ģahıslar için tütün de üretemez. 

B) Ekimden ürünün teslim alınmasına kadar olan dönemde üretimin her safhası için gerekli tohum, fide, ilaç, makine, araç, 

malzeme, nakliye masrafları ile bunların temininin sorumluluğu ÜRETĠCĠ’ye aittir. Ancak yukarıda sayılanların bir kısmı 

veya tamamı, mutabakat halinde özel hükümler bölümünde belirtilerek, ALICI tarafından ÜRETĠCĠ’ye temin edildiği günkü 

bedeli karĢılığında avans olarak veya bedelsiz verilebilir. ALICI tarafından sözleĢme konusu üretim faaliyetleri ile ilgili 

olarak verilen her türlü girdi, malzeme ve makine sözleĢmede belirtilen üretim faaliyeti dıĢında kullanılamaz. 

C) Hırsızlık, terör ve halk hareketleri gibi olaylar ile yangın, haĢere istilası, sel, su baskını, kasırga, deprem, don, dolu, 

kuraklık ve benzeri afetler sonucu oluĢabilecek ürün kaybı ve zararların belgelenmesi ve karĢı tarafa bildirilmesi halinde 

ALICI ÜRETĠCĠ’den tazminat talebinde bulunamaz. 

D) Üretim ve alım-satıma konu teĢkil eden tütünlerin, tam mahsûl olması ve %10 azalır, çoğalır ............. kg’ı geçmeyecek 

Ģekilde ……………. tarzı denk haline getirilmesi Ģarttır. 

E) Tütün denklerinde, tütünlerin dizildikleri ipler dahil olmak üzere pamuk ve kendir ip kullanılacak, hiçbir Ģekilde naylon 

kullanılmayacak, sakal ve bağcık ipleri denk içerisinde bırakılmayacaktır.  

F) Tütünlerin denklenmesi sırasında denk baĢına bir adet kanaviçe (çul)/karton kutu/..... adet denk ağacı kullanılacaktır.  

G) ÜRETĠCĠ, ürünü sözleĢmede belirtilen parsel dıĢında bir yerde üretilmiĢ tütünlerle karıĢtıramaz. 

H) Üretilen tütünlerde aynı zamanda olgunlaĢan ve aynı neviyat grubuna girecek yapraklar el el mutlaka ayrı kırılacak ve ayrı 

denklenecektir. Aksi takdirde ALICI, o denk içerisinde bulunan uygunsuzluğu gidermek için ÜRETĠCĠ’nin yeniden 

denkleme yapmasını ve tütünün tamamını en geç bir hafta içerisinde tesellüm etmeyi isteyebilir. Aynı denkte birden fazla el 

olmasının zorunlu olduğu hallerde, bu eller mutlaka denk dıĢından görülecek Ģekilde ayrı konulacaktır. Denkleme esnasında 

denk ortasına veya çul altlarına dolgu tabir edilen düĢük evsaftaki tütünler konulmayacak, karton kutu ve balyaların içinde 

herhangi bir yabancı madde bulunmayacaktır. Teslim anında tütünler ağır tavlı olmayacaktır. 

I) Tütünün fidelik aĢamasından baĢlayarak üretimin her devresinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tütünde 

kullanılması için ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri dıĢında kesinlikle baĢka herhangi bir bitki koruma ürünü 

kullanılmayacaktır. Bu ürünler kullanılırken doz miktarı, kullanım zamanı, uygulama ile kırım arasında geçmesi gereken süre 

gibi konularda ürün etiketi üzerinde yazılı kullanma talimatlarına kesinlikle riayet edilecektir. Amaç dıĢı bitki koruma ürünü 

kesinlikle kullanılmayacaktır. ALICI, çeĢitli aĢamalarda yaptıracağı kontroller meyanında, farklı zamanlarda alınmıĢ tütün 

numunelerinde yapılan analiz sonucunda, Bakanlıkça belirlenen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde en az iki kez kalıntı 

bulunması, tütünde kullanım ruhsatı olmayan herhangi bir bitki koruma ürünü kalıntısı saptanması ve bu durumun Tarım ve 

Orman Bakanlığı Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünce ya da talep halinde Bakanlık tarafından uygun 

görülecek bir baĢka kuruluĢta yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda belirlenmesi halinde bu sözleĢmeyi, ÜRETĠCĠ’ye 

bildirmek Ģartıyla tazminatsız olarak iptal etmeye yetkilidir. ALICI, bu kapsamda sözleĢmesini iptal ettiği üreticileri analiz 

raporları ile birlikte iki gün içinde Bakanlığa ve Ege Tütün Ġhracatçıları Birliğine bildirir. 

J) Denkleme esnasında tav suyuna hiçbir hal ve Ģekilde tarım ilacı, boya ve benzeri maddeler karıĢtırılmayacaktır. 

K) Üretim aĢamasında menĢeine has tohumlar kullanılacaktır. 



L) ÜRETĠCĠ, üretim ve alım-satım konusu tütünlerin fidelik evresinden denklemeye kadar (denkleme dahil) her zaman 

ALICI’nın teknik personeli tarafından kontrol edilmesine müsaade eder, yapılan önerileri dikkate alır ve analiz maksadı ile en 

fazla 4 kez ve her defasında 200 gramı geçmemek üzere numune alınmasına izin verir. ÜRETĠCĠ’nin numune vermekten 

kaçınması ve bu durumun ÜRETĠCĠ’nin ikametgahının bulunduğu mahallin muhtarı ve ihtiyar heyetinden iki üyenin 

imzalayacakları bir tutanakla veya noter kanalı ile belgelenmesi halinde, ALICI bu sözleĢmeyi tazminatsız olarak fesh 

edebilir. 

4) TÜTÜN KALİTESİNİN TESPİTİ VE FİYATLANDIRMA  

ÜRETĠCĠ tarafından üretilen ve denk haline getirilen tütünlerin, ALICI’nın tütün eksperlerince, bu sözleĢmenin 8 inci 

maddesinde yer alan nevi tanımlarına uygun olarak yapılacak ekspertiz muayeneleri sonucu belirlenecek nevi kiloları ve 

neviler için bu sözleĢmede yazılı fiyatlar, ürün fiyatının belirlenmesine esas teĢkil eder. Nevi kilolarının nevi fiyatları ile 

çarpımı ve çarpım sonuçlarının toplanmasıyla bulunacak bedel ödemeye esas tutar olup, birim fiyat bu tutarın toplam kiloya 

bölünmesiyle bulunur. 

NEVİ FİYATLARI 

............................................................................................................................. ..................................................................... 

.............................................................................................................................. .................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... ....... 

5) TESLİM 

A) ÜRETĠCĠ, üretim ve alım-satıma konu tütünleri ALICI’ya, ÜRETĠCĠ’nin ikamet ettiği ilçe sınırları içinde ALICI’nın 

göstereceği ekspertiz muayenesine uygun tesellüm yerinde teslim etmek zorundadır. ÜRETĠCĠ’nin ikametgahı ile ALICI’nın 

ilçe sınırları dıĢında göstereceği tütünlerin teslim yeri arasındaki mesafenin 50 km’yi geçmemesi esastır. ALICI’nın daha 

uzak mesafede bir yeri tesellüm merkezi olarak belirlemesi halinde, 50 km’yi aĢan kısımlar için ALICI tarafından nakliye 

ücreti ödenir. 

B) Tütünler ALICI tarafından hazırlanacak program çerçevesinde en geç üretimi izleyen yılın mart ayı sonuna kadar teslim 

alınır. Taraflardan birinin gerekçeli olarak baĢvurması halinde Tarım ve Orman Bakanlığı bu süreyi uzatmaya yetkilidir. 

C) Tesellüm yerinde tütünler ÜRETĠCĠ tarafından ekspertiz muayenesi yapılabilecek Ģekilde hazırlanır. Ancak tütünlerin 

tesellüm yerine indirilmesi, tartılması, depoya taĢınması veya nakliye aracına yüklenmesi amacıyla ALICI tarafından 

gerçekleĢtirilecek iĢlemlerle ilgili olarak ÜRETĠCĠ’den herhangi bir ücret talep edilemez. 

D) Tütünlerin tamamı ALICI’nın tütün eksperleri tarafından muayene edilerek neviyatlandırılır. 

E) Neviyatlandırma ve teslim alma iĢlemi bittikten sonra her bir dengin tartım iĢlemi yapılır. Tartım neticesinde gram 

küsuratları 100 gram ve katlarına tamamlanır. Beher denk baĢına ........... kg …….…………. darası düĢülür. Bu tartım 

ödemeye esas teĢkil eder. Tartım iĢleminin yapılacağı kantarın ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli ölçüm ve kontrollerinin 

yaptırılması ALICI’nın sorumluluğundadır. Tartımla ilgili bir anlaĢmazlık ortaya çıkması halinde sorun ilgili yerel idarelere 

intikal ettirilir. 

F) ALICI’nın, tütün neviyat ve fiyatını ÜRETĠCĠ’ye yazılı olarak bildirimi, ÜRETĠCĠ’nin önerilen fiyatı kabulü ve “Yaprak 

Tütün Tartı ve Fiyat Pusulası”nın taraflarca imzalanarak bir örneğinin ÜRETĠCĠ’ye teslim edilmesi ile tütünlerin alım-satımı 

tamamlanır. 

G) ALICI ve ÜRETĠCĠ’nin mutabık kalması ve bu durumun sözleĢmenin özel hükümler bölümünde belirtilmesi, ayrıca bu 

sözleĢmenin diğer hükümlerine uyulması koĢuluyla 3 üncü maddenin (D) fıkrasına göre üretilecek tütünlerin alım-satımı el el 

yapılabilir. Bu durumda, ÜRETĠCĠ’nin ikametgahının veya üretimin yapıldığı parselin bulunduğu yerden, mahsulün tamamı 

ALICI tarafından en fazla dört defada teslim alınır. Alım-satımın el el yapılması durumunda satın alacağı tütünlerin tam 

mahsul olmadığını iddia eden ALICI bunu ispat etmek zorundadır. 

6) ÖDEME 

4 üncü maddeye göre fiyatı belirlenen ve 5 inci  maddeye göre teslim alınan tütünlerin bedelleri teslim tarihinden itibaren 10 

iĢgünü içerisinde ödenir. ALICI, bu süre içerisinde bedelini ödemediği tütünler için teslim tarihinden ödeme gününe kadar 

geçen süre için ÜRETĠCĠ’ye Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans iĢlemlerinde uygulanan faiz oranı kadar faiz 

ödemeyi, ürün bedeli ödemesinin teslim tarihinden itibaren 30 takvim gününü geçmesi halinde ise, geçen süreler için 

ödenecek faizin dıĢında ayrıca ürün bedelinin %25’i tutarında cezai Ģart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ÜRETĠCĠ’nin 

ALICI’dan almıĢ olduğu nakdi avanslar, varsa ayni ödemelere iliĢkin bedeller, her türlü resim, harç ve damga vergisi dahil 

tüm vergiler ile diğer yasal kesintiler ödeme esnasında tutardan düĢülerek ÜRETĠCĠ’ye net miktar ödenir. ALICI, belirtilen 

kesintilerin dıĢında her ne ad altında olursa olsun baĢka kesinti yapamaz.  

7) GENEL HUSUSLAR 

A) ALICI, ÜRETĠCĠ’nin yazılı onayını almak kaydıyla dilediği takdirde bu sözleĢmeyi maddelerini değiĢtirmemek Ģartıyla 

devredebilir. Devralan bu sözleĢmenin maddelerine uymak zorundadır. Devreden ALICI, devralanın tütünleri sözleĢme 

hükümlerine göre teslim almasından ve parasının ödenmesinden müteselsil olarak sorumludur. Bu sorumluluk ÜRETĠCĠ’nin 

ürün bedelini alarak devralanı ibra ettiği zaman sona erer. 

B) ÜRETĠCĠ, ALICI’nın yazılı izni olmadan bu sözleĢme konusu tütünleri hiçbir Ģekilde baĢka gerçek ve tüzel kiĢilere 

devredemez, rehin edemez, teminat gösteremez ve satamaz. Aksi durumda ÜRETĠCĠ ALICIYA’ya, sözleĢmede yer alan 

üretim miktarının %10 eksiği ile en yüksek nevi fiyatı çarpımının %50’si tutarında cezai Ģart ödemeyi peĢinen kabul eder. 



C) ÜRETĠCĠ, tütünler tartılıp “Yaprak Tütün Tartı ve Fiyat Pusulası” imzalanıncaya kadar sözleĢme konusu tütünlerin 

usulüne uygun olarak muhafazasından sorumludur.  

D) 3 üncü maddenin (C) fıkrasında belirtilen durumların dıĢında ALICI tütünleri satın almaktan ÜRETĠCĠ ise teslim 

etmekten hiçbir Ģekilde kaçınamaz. 5 inci maddenin (B) fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar tütünlerin teslim veya 

tesellüm edilmemesi halinde taahhüdün yerine getirilmesini isteyen taraf, karĢı tarafı yazılı olarak uyarır. Yazılı uyarının 

yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde taahhüdünü yerine getirmeyen taraf karĢı tarafa, sözleĢmede yer alan üretim 

miktarının %10 eksiği dıĢında kalan, yerine getirilmemiĢ taahhüt miktarı ile en yüksek nevi fiyatı çarpımının %50’si 

tutarında cezai Ģart ödemeyi peĢinen kabul eder.  

E) ĠĢbu sözleĢmedeki tarafların bilcümle hak ve mükellefiyetleri, bunu icap ettirecek hallerde, tarafların kanuni mirasçılarına 

veya hukuki haleflerine intikal eder. 

F) ALICI’nın tütün eksperlerince yapılan ekspertiz sonucu belirlenecek neviyata veya denk içerisindeki uygunsuzluğun 

giderilmediği yolundaki değerlendirmesine ÜRETĠCĠ veya temsilcisi tarafından 5 inci maddenin (F) fıkrasında belirtilen 

bildirimi takip eden üç iĢgünü içerisinde itiraz edilebilir. Ġtirazlar 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası ALICI’ya, bir 

nüshası da yerel Ziraat Odasına verilir. ALICI en geç üç iĢgünü içerisinde itirazı Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı olarak 

bildirir. ALICI, bu itirazı süresi içerisinde Bakanlığa bildirmediği takdirde, ürünün tamamına sözleĢmede yer alan en yüksek 

nevi tütün fiyatını ödemeyi kabul etmiĢ sayılır. Bakanlığın yetkilendireceği bir tütün eksperinin baĢkanlığında, ÜRETĠCĠ ve 

ALICI temsilcisi tütün eksperlerinden oluĢan üç kiĢilik heyet itirazı inceleyerek sonuçlandırır. Heyetin vereceği karar kesin 

olup, aynı itirazla ilgili olarak Bakanlıktan tekrar inceleme talep edilemez. ÜRETĠCĠ heyete temsilci vermeyeceğini yazılı 

olarak bildirdiği takdirde, itiraza konu tütünler hazır bulunanlarca incelenir ve sonuçlandırılır. Ġki kiĢiyle incelenen itirazlarda 

oybirliği ile karar alınamadığı takdirde baĢkanın görüĢü esas alınır. Ġtiraz hakkını kullanan ÜRETĠCĠ’ye ALICI tarafından bu 

sözleĢmede yer alan hak ve yükümlülüklerle ilgili zorluk çıkartılamaz, itiraz baĢvurusu bir sonraki ürün yılı için imzalanacak 

sözleĢmeyle iliĢkilendirilemez. Ġtiraz sonuçlarının taraflara tebliğ edilmesini takip eden on iĢgünü içerisinde tütünlerin alım-

ambarlaması yapılarak bedeli ÜRETĠCĠ’ye ödenir.  

G) Tip sözleĢme form bedeli ALICI’ya aittir. 

H) 12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193 üncü maddesi anlamında bir delil sözleĢmesi 

niteliğinde olan iĢbu sözleĢme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ve uzlaĢmaya bağlanamayarak adli mercilere intikal edecek 

anlaĢmazlıklarda tütün üretiminin yapıldığı yer mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. 

I) Bu sözleĢme kapsamında yapılacak faaliyetler sırasında, çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin 

alınmasında taraflar faaliyet alanları çerçevesinde sorumludur. 

8) SINIFLANDIRMA VE NEVİ TANIMLARI 

............................................................................................................................. .......................................….......................... 

............................................................................................................................................... ................................................... 

............................................................................... ...................................................................................................................  

9) ÖZEL HÜKÜMLER 

........................................................................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................................... 

10) SON HÜKÜMLER 

A) ÜRETĠCĠ’nin ürün bedelini tam olarak aldığı tarihte bu sözleĢmenin geçerliliği sona erer. 

B) ĠĢbu sözleĢme ALICI ile ÜRETĠCĠ arasında; bir nüshası ALICI, bir nüshası ÜRETĠCĠ ve bir nüshası da mayıs ayının 

onbeĢinci günü sonuna kadar ALICI tarafından Bakanlığa iletilmek üzere 3 nüsha olarak düzenlenip taraflarca imza altına 

alınmıĢtır. 

 

 

 

 

Tarih: ……./.……/……….. 

 

                                                                                                       ALICI                                                         ÜRETİCİ 

 

 

 

 



Ek-2 

ĠZMĠR MENġEĠ ÜRETĠCĠ TÜTÜNLERĠ NEVĠ TANIMLARI 

NEVĠ EL BOYUT RENK DOKU 
YAPRAK 

BÜTÜNLÜĞÜ 

ARIZA VE 

HASTALIK 

I 
Uç, uç altı, 

üçüncü ana 
Küçük 

Parlak sarı, sarı 

ve bunların 

tonları 

Kuvvetli ve 

esnek 
Tam 

Arızasız ve 

hastalıksız 

II 
Uç, uç altı, 

üçüncü ana 

Küçük, 

orta 

Parlak sarının ve 

sarının az yeĢilli 

tonları 

Kuvvetli ve 

esnek 
Tam 

Arızasız ve 

hastalıksız 

III 

Uç, uç altı, 

üçüncü ana, 

ikinci ana 

Küçük, 

orta 

Sarının yeĢilli 

tonları ve ikinci 

ana ellerin sarı 

tonları 

Kuvvetli ve 

esnek 
Tam 

Arızasız ve 

hastalıksız 

IV 

Uç altı, 

üçüncü ana, 

ikinci ana, 

birinci ana 

Küçük, 

orta 

Sarının bütün 

tonları 
Kuvvetlice Tam, az yırtıklı 

Arızasız ve 

hastalıksız 

V 

Üçüncü ana, 

ikinci ana, 

birinci ana, 

dip üstü 

Orta, 

büyük 

Sarının bütün 

tonları ve açık 

yeĢil 

Kuvvetlice 

dip üstü eller 

ile zayıf ana 

eller 

Tam, az yırtıklı 
Arızasız ve çok 

az hastalıklı 

VI Tüm eller 

Küçük, 

orta, 

büyük 

Sarının bütün 

tonları, yeĢil ve 

kırmızı 

Kuvvetli, 

kuvvetlice ve 

zayıf 

Tam, az yırtıklı 

Arızasız ve 

hastalıksız yeĢil 

ve kırmızı 

tütünler ile az 

arızalı ve az 

hastalıklı dip üstü 

eller 

VII Tüm eller 

Boyut 

vasfı 

aranmaz 

Yukarıdaki 

nevilerde yer 

alan bütün 

renkler 

Doku vasfı 

aranmaz 

Tam, az 

yırtıklı, yırtıklı 

Arızalı ve 

hastalıklı 

(Karagöbek ve 

küflü tütünler 

hariç) 

Su 

Çürüğü 

Dip, filiz, karayeĢil, ve çürük tütünler ile kütlece %16’yı geçen tav, tütün dıĢı maddeler ve süprüntü 

Ģeklindeki tütün atıkları su çürüğü olarak kabul edilir. 

Ġhrak Denk/kutunun tamamı su çürüğü vasfındaysa o denk/kutu ihrak olarak tanımlanır.  

Boyutlar 

Küçük En fazla 8 cm 

Orta 8-12 cm 

Büyük 12-16 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMSUN (MADEN, EVKAF, CANĠK) VE BAFRA MENġEĠ ÜRETĠCĠ TÜTÜNLERĠ NEVĠ TANIMLARI 

NEVĠ EL BOYUT RENK DOKU 
YAPRAK 

BÜTÜNLÜĞÜ 

ARIZA VE 

HASTALIK 

I 
Uç, uç altı, 

üçüncü ana 
Küçük 

Parlak koyu 

kırmızı, kırmızı 

Kuvvetli ve 

esnek 
Tam 

Arızasız ve 

hastalıksız 

II 
Uç, uç altı, 

üçüncü ana 

Küçük, 

orta 

Parlak kırmızının 

ve kırmızının az 

açık tonları 

Kuvvetli ve 

esnek 
Tam 

Arızasız ve 

hastalıksız 

III 

Uç, uç altı, 

üçüncü ana, 

ikinci ana 

Küçük, 

orta 

Kırmızının açık 

tonları ve ikinci 

ana ellerin 

kırmızı tonları 

Kuvvetli ve 

esnek 
Tam 

Arızasız ve 

hastalıksız 

IV 

Uç altı, 

üçüncü ana, 

ikinci ana, 

birinci ana 

Küçük, 

orta 

Kırmızının bütün 

tonları 
Kuvvetlice Tam, az yırtıklı 

Arızasız ve 

hastalıksız 

V 

Üçüncü ana, 

ikinci ana, 

birinci ana, 

dip üstü 

Orta, 

büyük 

Kırmızının bütün 

tonları ve sarının 

koyu tonları 

Kuvvetlice 

dip üstü eller 

ile zayıf ana 

eller 

Tam, az yırtıklı 
Arızasız ve çok az 

hastalıklı 

VI Tüm eller 

Küçük, 

orta, 

büyük 

Kırmızının bütün 

tonları, mat 

kırmızı ve yeĢil 

tonları 

Kuvvetli, 

kuvvetlice ve 

zayıf 

Tam, az yırtıklı 

Arızasız ve 

hastalıksız mat 

kırmızı  ve yeĢil 

tütünler ile az 

arızalı ve az 

hastalıklı dip üstü 

eller 

VII Tüm eller 

Boyut 

vasfı 

aranmaz 

Yukarıdaki 

nevilerde yer 

alan bütün 

renkler 

Doku vasfı 

aranmaz 

Tam, az yırtıklı, 

yırtıklı 

Arızalı ve 

hastalıklı 

(Karagöbek ve 

küflü tütünler 

hariç) 

Su 

Çürüğü 

Dip, filiz, karayeĢil, ve çürük tütünler ile kütlece %16’yı geçen tav, tütün dıĢı maddeler ve süprüntü 

Ģeklindeki tütün atıkları su çürüğü olarak kabul edilir. 

Ġhrak Denk/kutunun tamamı su çürüğü vasfındaysa o denk/kutu ihrak olarak tanımlanır.  

Boyutlar 

Küçük En fazla 10 cm 

Orta 11-15 cm 

Büyük 16-22 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASMA MENġEĠ ÜRETĠCĠ TÜTÜNLERĠ NEVĠ TANIMLARI 

NEVĠ EL BOYUT RENK DOKU 
YAPRAK 

BÜTÜNLÜĞÜ 

ARIZA VE 

HASTALIK 

I 
Uç, uç altı, 

üçüncü ana 
Küçük 

Parlak kırmızı, 

turuncu 

Kuvvetli ve 

esnek 
Tam 

Arızasız ve 

hastalıksız 

II 
Uç, uç altı, 

üçüncü ana 

Küçük, 

orta 

Kırmızı ve 

turuncunun az 

açık tonları 

Kuvvetli ve 

esnek 
Tam 

Arızasız ve 

hastalıksız 

III 

Uç, uç altı, 

üçüncü ana, 

ikinci ana 

Küçük, 

orta 

Açık kırmızı ve 

koyu sarı 

Kuvvetli ve 

esnek 
Tam 

Arızasız ve 

hastalıksız 

IV 

Uç altı, 

üçüncü ana, 

ikinci ana, 

birinci ana 

Küçük, 

orta 

Turuncunun 

bütün tonları 
Kuvvetlice Tam, az yırtıklı 

Arızasız ve 

hastalıksız 

V 

Üçüncü ana, 

ikinci ana, 

birinci ana, 

dip üstü 

Orta, 

büyük 

Turuncunun ve 

sarının açık 

yeĢilimsi tonları 

Kuvvetlice 

dip üstü eller 

ile zayıf ana 

eller 

Tam, az yırtıklı 
Arızasız ve çok 

az hastalıklı 

VI Tüm eller 

Küçük, 

orta, 

büyük 

Sarının ve 

turuncunun açık 

tonları, mat 

kırmızı ve yeĢil 

tonları 

Kuvvetli, 

kuvvetlice 

ve zayıf 

Tam, az yırtıklı 

Arızasız ve 

hastalıksız mat 

kırmızı ve yeĢil 

tütünler ile az 

arızalı ve az 

hastalıklı dip üstü 

eller 

VII Tüm eller 

Boyut 

vasfı 

aranmaz 

Yukarıdaki 

nevilerde yer alan 

bütün renkler 

Doku vasfı 

aranmaz 

Tam, az yırtıklı, 

yırtıklı 

Arızalı ve 

hastalıklı 

(Karagöbek ve 

küflü tütünler 

hariç) 

Su 

Çürüğü 

Dip, filiz, karayeĢil, ve çürük tütünler ile kütlece %16’yı geçen tav, tütün dıĢı maddeler ve süprüntü 

Ģeklindeki tütün atıkları su çürüğü olarak kabul edilir. 

Ġhrak Denk/kutunun tamamı su çürüğü vasfındaysa o denk/kutu ihrak olarak tanımlanır.  

Boyutlar 

Küçük En fazla 10 cm 

Orta 11-15 cm 

Büyük 16-20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek-3 

ORGANĠK TÜTÜN ÜRETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZEL HÜKÜMLER 

 

SÜRE ÜRÜN YILI MEVKĠ 
ÜRETĠM ALANI 

(da) 

ÜRETĠM 

MĠKTARI (kg) 

NEVĠ FĠYATLARI 

ARTIġ ORANI (%) 

1. Yıl     ___ 

2. Yıl 
     

3. Yıl      

4. Yıl      

5. Yıl      

 

1- SözleĢmenin süresi en fazla beĢ ürün yılı olarak belirlenecek, yukarıdaki çizelge anlaĢmaya varılan süre dikkate alınarak 

doldurulacaktır. 

2- Takip eden yıl için çizelgede belirtilecek üretim miktarı bir önceki yıldan daha düĢük olmayacaktır. 

3- Birinci yıl nevi fiyatları artıĢ oranı belirtilmeyecek, ilk yıl sözleĢmenin 4 üncü maddesinde yer alan nevi fiyatları 

uygulanacaktır. Ġlk yıldan sonra, takip eden yıllar için belirlenen nevi fiyatları artıĢ oranı bir önceki yılın nevi fiyatları temel 

alınarak uygulanacak olup, çizelgede belirlenen artıĢ oranının tütünlerin teslim alındığı ayda bir önceki yılın aynı ayına göre 

12 aylık hesaplanan Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi (YĠ-ÜFE) yüzde değiĢimi oranından daha düĢük olması durumunda artıĢ 

oranı olarak, gerçekleĢen YĠ-ÜFE oranı uygulanacaktır. 

4- SözleĢme süresi boyunca her bir ürün yılı itibariyle bu özel hükümlerle belirlenen üretim miktarı ve bu üretim miktarının 

bedelinin ödenmesi hususlarında tarafların yerine getirmediği yükümlülüklerle ilgili olarak sözleĢmenin 6 ncı maddesi ve 7 

nci maddesinin (D) fıkrası hükümleri uygulanır. 

5- Her yıla ait ürünün teslim edilerek, bedelinin tam olarak alınması ile o yıla ait yükümlülükler sona erer. 

6- Uzun dönem organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun tütün üretimiyle ilgili özel hükümleri içeren bu belge üretici ve 

alıcının mutabakatıyla düzenlenecek, ilk yıl sözleĢmenin eki olarak Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edilecektir.  

 

Tarih: ……./.……/………..  

                                                          ALICI                                                         ÜRETĠCĠ 

 

 


