
-(ö_)-ltmt
L--:*l

FETHıYE
FETHıYE tH

-§- ffip W
r|cRnır vE sANAyi oınsı
AMBIR 0F tOMMtRtE fr ıNDUSTRY

r.c. ricı.R-ET BAKANııĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Söğütözü Mah.2|76. Sk. No:63 06530

Çankaya / ANKARA

Tarih : |ll09l20l.8
Sayı : 04-106.0l -6947
Konu : Ekmek Azami Fiyatı Hk.

I5.|2.2C04 tarih ve 2567| sayılı Tacir Ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal Ve
Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 4. Maddesinde
'Odalar, bu Yönetıneliğin l inci maddesinde belirtilen mal ı,e hizmetlere ilişkin tariJbleri
keııdi tiyeleriyle ilgili olarak düzenleyebilir. Birden _fazla ,:daya kayıtlı buiunan ü},elerce
üretilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeler, üretilen mal ı,e lıizınetin tacir, deııiz taciri ı,e

sanayici vasfıyla bağlannsı dikkate alınarak ilgili oda tarufından tanziın edilir. Tarilbler,
yönetim kurulunuıı teklifi ve meclisin onayıyla ı,ürürlüğe girer. Tarilelerin tespitinde iigili
nıeslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüştinü
bildirmek zorıındadır. (Ekcümleler:RG-24/l2/20I7-30280) Ancak, 4/]/2012 tarihli ı.,e 28]63
sayılı Resrni Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ı,e Ekmek Çeşitleri Tebliğiııde
tanıınlanaıı ekrneğe ilişkin tard'enin belirlenrnesi aşamasıııda yönetinı l«u"ıılu; oııheş gün
içinde Ticaret İl lltidlrti ve Gıda, Tarım ve llayvancılık İl l{iidtirii ile esnaf ve sanatkcırlar
odaları birliği, tarifeyi düzenleven oda ve iigili belediyeniıı lemsilcilerindeıı olıışan heyetiıı
değerlendirıııesini rılır. Heyetin değerlendirmesi ı,e ilgili ıneslek koınilesinin görüşü de
dikkate alıı,ıarak yöııetim kurıılunca oluşturulan ekmek tarifusirıe ilişkiıı teklif, Günırük v,e

Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasıııddIx sOrır0, iıapılacak ilk toplantıcla nıeciisin
onawna sunıılur.' hükmü amirdir.

Odamız üyesi ekmek üretimi faaliyetinde bulunan firmalann 10.08.20l8 tarihli dilekçeleri ile
değişikliği ta.lep edilen ekmek azami fiyatı hususunda; anıian yönetmeiik gereği, ilgili mesiek
komitesinin 10.08.20l8 tarih ve 6 saylı toplantısında görüş alınnış, yirıe Odarnızda
27.08.20|8 tarihinde Muğla Ticaret İl lvltlOtlrltlğü ve Fethiye Gıda Tarım ve Hayvancılık İ!çc
Müdürlügü, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Fethiye Belediyesi
temsilcilerinden oluşan heyet ile değerlendirme toplantısı yaoılmıştır.

Söz konusu toplantida; Muğla Ticaret İl N,1lldtlrltiğü, Fethiye Gıda Tarım Hayvancılık
Müdiirlüğü ekmek azami fiyatı ile ilgili; 200 gram ekmeğin azami fiyatının 1,00TL olarak
kalması gerektiğini; Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Belediyesi 200 gram ekneğin
azami fiyatının 1,25TL olması gerektiğini belirtmiş; Muğla Esnaf .ıe Sanatkarlar Odaları
Birliği ise herhangi bir görüş bildirmemiş oiup; yapılan tcpiantıda ekrnek azami fiyatının
belirlenmesi hususunda mutabakata varılamamıstir.
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İlgili meslek komitesinin gönişü ile söz konusu heyetin değerlendirmeleri odam ız 04,09.2018
r,İÖ 1THHİ^T": ffi '.,'Ji'"",; ;il; ıJ[ 9ıln, ekmek gi rdi maliyetı erini nu,ıiı"-n-J,;öff i;;iLf ;iTil;#Hln:ff ff ;iT,ltlil:*Tj5.1*:J}.9",iltKurulu tarafindan zo9s .ijsij "i#io o.ıoi*.n ;;;';r"*i fiyaanı io"i*rr" sana3ıiciıerX;İHffi ,Y;";:rİ:l#*:İ#[İxr:::##|,r"*,,i,o,;;;;i;:,;",iHakkında

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI İY,Ü
Yönetim Kurulu B#d*,

;:{,
Ekler : #

1- Oda Üyeleri Ekme} 
{za3iiivat Dilekçeleri (30 Sayfa)2- Ekmek AzamiFiyatıoegerıe.ioi.i" 

iopıuntısı Raporu (2 Sayfa)

Ayrıntılı Bi|gi İçin: Özge ERTÜRK rıaxaNoĞr,u
E-Posta : o zge. ertıırk(Q)rto. o.n. *e-mail: info@fto.org.tr www.fto.o.g.*


