SATIŞA ARZEDİLEN MALLARA SATIŞ FİYATINI
GÖSTERİR ETİKET KONULMASI KONUSU İLE İLGİLİ
UYULMASI ZORUNLU MESLEKİ KARAR

Etiket Mecburiyetinin Mahiyeti:
Madde 1İşbu Riayeti Mecburi Mesleki Karar gereğince müstehlikesatış yapan ticaret ve
sanayi erbabının, satışa arzettikleri mallara, satış fiyatını gösterir etiket koymaları mecburidir.
Etiketin Ihtiva Edeceği Malumat:
Madde 2Satış fiyatının yanı sıra etiketlere, malın cins ve niteliklerinin de yazılması şarttır.
Şayet mal taksitle satılıyorsa ve taksitle satış fiyatın üstünde ise bu ikinci fiyatın
da etikette belirtilmesi lazımdır.
Belediye tarafından 1580 sayılı kanunun 150 sayılı kanunla değişik 15 inci
maddesinin 43 üncü fıkrasına müsteniden kâr hadleri tesbit olunan (azami satış fiyatı tayin
olunanlar hariç)mallara hem alış ve hem de satış fiyatının yazılması ve ayrıca alış faturasının
tarih ve numarasının yazılması şarttır.
Ambalaj Üzerine Fiyat Yazılması:
Madde 3Ambalajlı olarak satılan mallarda, satış fiyatının ambalaj üzerinde kolaylıkla
okunabilir ve görülebilir bir şekilde yazılı bulunması halinde etiket konulmasına lüzum yoktur.
Liste Tanzimi:
Madde 4Malların mahiyeti, ne etiket konulmasına ve ne de ambalajın üzerine fiyat
yazılmasına imkân vermiyorsa, bu çeşit mallar için, satış fiyatlarını gösterir bir listenin tanzimi
ve bu listenin satış mahallinin müşteri tarafından kolaylıkla görülebilecek ve okunabilecek bir
yerine asılması lazımdır. Satış fiyatları bu şekilde listede gösterilen mallara ayrıca etiket
konulmayabilir.
Etiketin ve Listelerin Niteliği:
Madde 5Gerek etiket ve gerekse listenin ebadı yazılış şekli ve mala raptedilişi itibariyle
herkes tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir evsafta olması şarttır.

Mesleki Kararın Kapsamı:
Madde 6İşbu Riayeti Mecburi Mesleki Karar Odaların 5174 Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi
ile tayin edilen faaliyet sahası içindeki tüm üyelerimizi kapsar.
Cezai Müeyyide:
Madde 7İşbu Mesleki Karara aykırı hareket edenler hakkında:
a) 5174 Sayılı Kanun 93 üncü maddesi uyarınca yıllık aidatlarının beş katı
tutarında idari para cezası uygulanır. Aynı fiilin bir yıl içinde her tekrarı için bu idari para
cezası iki kat arttırılarak uygulanır.
b) İşbu Mesleki Karara uymamakta ısrar eden firmalara 5174 sayılı Kanunun 87
inci maddesiyle bu maddeye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği uyarınca disiplin
cezaları uygulanabilir.
c) 3 defa para cezası alan firmalar hakkında T.T.K.'nun haksız rekabette
müteallik hükümlerinin Ticaret Odalarına tanıdığı yetkiler kullanılabilir.
Yürürlük:
Madde 8Oda Meclisinin 11 Ekim 1962 tarih, 38 sayılı kararı ile yürürlüğe konan Satışa
Arzedilen Mallara Satış Fiyatını Gösterir Etiket Konulması Konusu ile İlgili Riayeti Mecburi
Mesleki Karar 5174 sayılı Kanuna uygun olarak Oda Meclisinin 8 Temmuz 2004 tarih, 66
sayılı toplantısında revize edilmiştir.

