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ODALARIMIZA ( 2022 / 23 ) NOLU GENELGE

İlgi : a) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı'nın 14.02.2022 tarihli ve
86512907-869-163/23 sayılı yazısı.

b) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı'nın 17.02.2022 tarihli ve
86512907-869-172/24 sayılı yazısı.

Üst kuruluşumuz TESK Genel Başkanlığının (ilgi) genelgesinde:"Bilindiği gibi, 5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanun’unun 60. Maddesi gereğince, teşkilatımızın ve üye esnaf ve
sanatkarlarımızın kullandığı her türlü evrakı matbuanın, basımı, dağıtımı ve basılı evrakın fiyatlarını
belirleme yetkisi, diğer kanunlardan doğan basım ve dağıtım yetkileri dışında münhasıran
Konfederasyonumuza aittir.

Bu çerçevede bastırılan ve teşkilatımıza dağıtımı yapılan basılı evrakın baskı maliyetlerinin satış fiyatı ile
aynı düzeye gelmesi ve bazı kalemlerde geçmesi nedeniyle, basılı evrak satış fiyatları 2022/23 sayılı
genelge ile düzenlenmiş ve teşkilatımıza duyurulmuştu.

Ancak, söz konusu genelge ile düzenlenen basılı evrak satış fiyatları ile ilgili olarak alt teşkilatımızdan
Konfederasyonumuza yapılan geri dönüşler nedeniyle,Genel Başkanlık Makamının talimat ve olurları
doğrultusunda basılı evrak satış fiyatları yeniden gözden geçirilmiş ve daha önce olduğu gibi baskı
fiyatlarına gelen zamlar ile diğer maliyetlerin Konfederasyonumuzca karşılanması kararlaştırılarak gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.

Bu geri dönüşler göz önünde bulundurularak basılı evraklar yine 15 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak
üzere ekte gösterildiği fiyatlardan satılacaktır.

148 ve 149 Seri no’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde Birlikler ve
yetkilendirilmiş Odalar tarafından verilen ATR Dolaşım Belgesi ve Menşei İspat Belgelerinin satış ve
onayında Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ve teşkilatımıza 22.12.2021 tarih ve 2021/171
(Birliğimizin 27.12.2021 tarih ve 2021/209) sayılı genelge ile duyurulan ücretler alınacaktır.

Birlik ve Federasyonlarımız Konfederasyonumuzdan alacakları basılı evrakın satış fiyatlarını yönetim
kurulu kararı ile en fazla%50 oranında artıracak şekilde belirleyerek bağlı odalarına satacaklardır.



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: FAB98B7E-709E-4629-9BAD-22231ACE1704 Belge Doğrulama Adresi: https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/

Adres: Kale Mah. Konya Sok. No:18 Altındağ/ANKARA
Telefon No: 03123102244 Faks No: 03123109161
e-Posta: nazifecaliskan@ankesob.org.tr İnternet Adresi:
www.ankesob.org.tr KEP Adresi: ankesob@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için: Nazife ÇALIŞKAN
Yazi İşleri Personeli

Telefon No:

QRKOD

Odalarımız da birliklerinden alacakları basılı evrakın satış fiyatlarını yine yönetim kurulları kararı ile en
fazla%50 oranında artıracak şekilde belirleyecek ve belirlenen bu fiyatlardan üyelerine vereceklerdir.

Ancak söz konusu oranlar azami oranlar olup, alt teşkilatımız tarafından basılı evrak satış fiyatı
belirlenirken esnaf ve sanatkarlarımızın durumunun göz önünde bulundurularak belirlenmesi önem arz
etmektedir." denilmektedir.
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