TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM VE SATIŞ ESASLARINA
İLİŞKİN UYULMASI ZORUNLU MESLEKİ KARARI

Mesleki Kararın Amacı:
Madde 1: Tekstil mamulleri üzerinde, madde 3'de belirtilen bilgilerin ürün ömrüne
uygun ve kalıcı şekilde bulundurulması suretiyle tüketiciyi korumak amacına yönelik olarak,
İşbu Mesleki Karar alınmıştır.
Mesleki Kararın Kapsamı:
Madde 2: İşbu Mesleki Karar İstanbul Ticaret Odasının 5174 sayılı Kanunun 6
ıncı maddesine göre belirlenen faaliyet sınırları içinde aşağıda madde 4' de belirtilen
mamulleri üreten firmalar ile cezai sorumluluk bakımından, bu firmalara ana girdi
temin edenleri kapsar.
Mesleki Kararın Niteliği:
Madde 3: Tekstil mamulleri üzerinde, aşağıda yer alan bilgilerin mamulün
ömrüne uygun ve kalıcı şekilde bulundurulması gerekir. (Ancak her türlü, kadın, erkek ve
çocuk çoraplarında ticari ünvan veya marka ile elyaf karışım yüzdesi kağıt etiket
üzerinde gösterilir.)
a) Üretici firma ünvanı ve adresi,
b) Mamulün elyaf karışım yüzdesi (astar ihtiva eden ürünlerde astar için ayrı yüzde
verilecektir)
c) Mamulün kullanım talimatı(ütüleme, yıkama, temizleme gibi
özellikleri gösteren
uluslararası işaretler)
d) Mamul çekmezlik işlemine tabi tutulmuşsa "çekmezlik işlemine tabi tutulmuştur" ibaresi.
Mesleki Karar Kapsamına Giren Ürünler:
Madde 4: Tüketicinin kullanımına arz edilmiş bulunan;
-Hertürlü iç,dış hazır giyim eşyası ve konfeksiyon ürünleri,
-Hertürlü battaniye,
-Hertürlü konfeksiyone edilmiş çarşaf,perde ve benzerleri,
-Hertürlü kordela,şerit ve benzerleri
-Hertürlü kadın,erkek ve çocuk çorapları,
-Hertürlü el örgüsü iplikleri (yün,akrilik ve karışımlar)
-Hertürlü halı, kilim ve seccadeler.

Girdi Faturaları:
Madde 5: 3 üncü maddenin "b" ve "d" fıkralarında yeralan hususların bu karar
kapsamına giren mamullerin girdilerini teşkil eden ana ilk madde ve yarı mamul satış
faturalarında gösterilmesi zorunludur.
Kontrol ve Uygulama:
Madde 6: Oda 4 üncü maddede belirtilen mamullerin satışlarının,işbu Mesleki
Karar esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını herzaman kontrol edebilir.
Yapılan kontrol ve incelemeler sonucu, bu karar kapsamına giren mamuller
üzerinde 3'ncü maddede belirtilen bilgilerin kısmen veya tamamen bulunmadığı veya bu
bilgilerin gerçeği yansıtmadığı tespit olunduğunda, bu durumun mamulün üretiminde
kullanılan ana ilk madde veya yarı mamulün satış faturasında gerekli bilgilerin yer
almamasından, eksik veya yanlış gösterilmesinden kaynaklandığı ispat olunursa mamul
üreticisi sorumluluktan kurtulur, aksi takdirde cezalandırılır. Sözkonusu ispat mükellefiyeti
mamul üreticisine aittir.
Ancak, girdi faturalarında gerekli bilgi bulunmazsa veya yanlış bilgi bulunsa dahi
Oda, mamul üreticisinin, mamulün yahut ana girdinin elyaf karışım yüzdesini bildiği veya
bilmesi gerektiği kanısına varırsa, 7 inci madde hükümlerine göre tecziyesi yoluna gidilir.
Bu maddenin uygulamasında ana ilk ve yarı mamulün sorumluluğu elyaf karışım
oranını faturalarında doğru olarak belirtmiş olmak kaydıyla bir sonraki üreticiden başlar.
Ana girdi faturası üzerinde, elyaf karışım oranını göstermeyen ve yanlış yahut
eksik gösteren firmalar yanlızca İstanbul Sanayi Odası üyesi iseler, keyfiyet gerekli işlem
yapılmak üzere bu Oda'ya bildirilir.
Faturalarında elyaf karışım yüzdesini yanlış gösteren ana girdi üreticisi veya
satıcılarının İstanbul Ticaret Odası ya da İstanbul Sanayi Odası üyesi olmamaları halinde,
5174 sayılı kanunun 87 ve 93 üncü maddeleri gereğince, gerekli disiplin ve para cezası
kovuşturmasının yapılması için keyfiyet ilgili Odalara bildirilir.
Ceza hükümleri:
Madde 7- İşbu Mesleki Karara aykırı hareket edenler hakkında;
a) 5174 Sayılı Kanunun 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 rekabete müteallik
hükümlerinin Ticaret Odalarına tanıdığı yetkiler kullanılabilir.

Yürürlülük:
Madde 8- Oda Meclisinin 14 Mayıs 1987 tarih, 55 sayılı kararı ile yürürlüğe
konan, Oda Meclisinin 13 Haziran 1991 tarih ve 50 sayılı kararı ile 7 inci maddesi değiştirilen
Tekstil Ürünlerinin Üretim ve Satış Esaslarına İlişkin Riayeti Mecburi Mesleki Karar 5174
sayılı Kanuna uygun olarak Oda Meclisinin 8 Temmuz 2004 tarih, 66 sayılı toplantısında
revize edilmiştir.

