"ÖZÜRLÜ GİYİM EŞYASININ
SATIŞA ARZI İLE İLGİLİ
UYULMASI ZORUNLU MESLEKİ KARAR"

Mesleki Kararın Amacı:
Madde 1 : İşbu mesleki karar, mesleki ahlak ve dayanışma ile tüketicinin
korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve Ticaretin genel menfaatlere uygun surette
gelişmesinin sağlanması amacıyla alınmıştır.
Mesleki Kararın Kapsamı:
Madde 2 : İşbu mesleki karar, 5174 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesine göre,
İstanbul Ticaret Odası'nın faaliyet sınırları içindeki firmaların yapacakları satışları kapsar.
Özürlü Giyim Eşyasının Tanımı:
Madde 3 : Mevcutsa mecburi standartında belirtilen boyutlara veya piyasada
teamül etmiş beden ölçüleri normlarına uygun olmayan, sakat, yırtık, kaçık,boyaları abrajlı,
lekeli, soluk,onarılmış giyim eşyası özürlü addedilir.
Özürlü Giyim Eşyasının Satışı:
Madde 4 : Satışa arzedilecek özürlü giyim eşyasına veya ambalajına imalatçı
veya satıcısı tarafından alıcının kolaylıkla okuyabileceği şekilde, "ÖZÜRLÜDÜR" ibaresini
içeren bir etiket konulması zorunludur.
Cezai Müeyyide :
Madde
5-a)
İşbu
mesleki
karara
aykırı
davranışta
bulunduğu
tesbit edilen firmalara, 5174 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca yıllık aidatlarının beş
katı tutarında idari para cezası uygulanır ve şikayet sözkonusu ise ayrıca satılmış özürlü
malın değiştirilmesi veya bedelinin iade edilmesi Odaca kararlaştırılır.
b) Odaca değiştirilmesi veya bedelinin iadesi kendisine tebliğ edildiği halde,
özürlü malı değiştirmeyen veya bedelini iade etmeyen firmaya, yukarıda anılan Kanunun 87
inci maddesi ve bu maddenin uygulamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği
hükümleri uyarınca, disiplin cezası ile birlikte, Oda aidatının beş katı idari para cezası verilir.
c) Aynı fiilin bir yıl içinde her tekrarı için bu idari para cezası iki kat arttırılarak
uygulanır.
d) Mesleki Karara aykırı davranışta ısrar eden firmalar hakkında T.T.K.'nun
haksız rekabete ilişkin hükümlerinin Ticaret Odalarına tanıdığı yetkiler kullanılabilir.
e) Mesleki Karara aykırı davranışı tesbit edilen firmalar çeşitli vasıtalarla kamu
oyuna duyurulabilir.

Yürürlük:
Madde 6- Oda Meclisinin 12 Nisan 1984 tarih, 1 sayılı kararı ile yürürlüğe konan
Özürlü Giyim Eşyasının Satışa Arzı ile İlgili Riayeti Mecburi Mesleki Karar 5174 sayılı
Kanuna uygun olarak Oda Meclisinin 8 Temmuz 2004 tarih, 66 sayılı toplantısında revize
edilmiştir.

