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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon u'nu n ilgi genelgesinde; Bilindiği üzere,5362
sayılı Esnaf ve Sanatk6rlar Meslek Kuruluşlan Kanununun 62 nci maddesi ile 75 inci maddesinin (f)

bendi hükümlerine dayanılarak çıkarılan "Esnaf ve Sanatk5rlarca Üretılen MaI ve Hüzmetlerin Fiyat
Tarifeleri Hakkında Yönetmelik" ile esnaf ve sanatkArlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat
tarifelerinin belirlenmesi uygulanması ve denetlenmesine dair usulve esaslar düzenlenmiştir,

Anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (1) nolu alt bendinde; "üretilen mal ve hizmetlerin
fiyat tarifelerini içeren belge, levha, panolar ve benzerleri, Konfederasyonun belirlediği tip ve ebatta
Konfederasyonca hazırlanır, basılır ve ilgili birlik aracılığıyla bedeli karşılığında odalara dağıtılır,
Birlikler odalarca talep edilen matbu fiyat tarife erinı vermek zorundadırlar." hükmü yer almaktadır,

Yine, Yönetmeliğin 1 
']. maddesinin (l ),(2),(3),(+) no.1u fıkraları ile; fiyat tarifelerinın

denetimlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı, 12 inci maddesinin (1) no,1u fıkrası le de;

yönetmelikte düzenlenen hususlara uymayanlar hakkında Kanunun 5362 sayılı Kanunun 24üncü
maddesi hükümleri gereğince işlem yapılacağı, hususu hüküm altına alınmıştır,

Diğer taraftan, 5362 sayılı Kanunun "Kullanılacak Beyanname, Defter ve Makbuzlar" başlıklı

60, maddesinde; ". , , Bu Kanu na tabi meslek kuru Luşla rında ku llan ılacak defter, beyan name, makbuz,
f ş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerlnin icrası nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlara
verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir.,. Defter, beyanname, makbuz,
f ş ve diğer belgeleri yetkisiz olarak basan, bastıran, dağıtan, değişik yollardan çoğaltan ve kullananlar
bu fiillerinden dolayı Konfederasyonun ilgili Cumhuriyet savcılıklarına başvurusu üzerıne genel

hükümler çerçevesinde sorumlu olurlar." hükmü yer almaktadlr.

Konfederasyonumuza gelen yazılı ve sözlü başvurularda; odalarımız tarafından yukarıda yer

alan mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde fiyat tarifelerinin düzenlenerek esnaf ve sanatk6rlara

verildiği belirtilmekted r. Fiyat tarifelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde
düzenlenmesi, mevzuat hükümlerine uygun olmayan belge düzenIeyenler hakkında ise yasal yollara

başvurulacağı hususunda odalarınızın bilgılendirilmesini önemle rica ederiz, Denilmektedir

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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