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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
16 NOLU GENELGE
Bilindiği gibi,
plaka basım işleri sırasında ne tür tahsilatların yapılacağı, hangi tahsilatların
yapılmayacağı Odalarımıza müteaddit defalarca genelge yapılmak suretiyle bildirilmiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.06.2017
tarih ve 96884937-421.05-E-00025682105 sayılı yazıda; Gümrük ve Ticaret Müfettişi İsmail TÜFEKCİ
tarafından düzenlenen İnceleme Raporunda, plaka basım işleri sırasında ne tür tahsilatların yapılacağı,
bunların nasıl yapılacağı ve hangi tahsilatların yapılmaması gerektiği gibi hususların genelgeyle Odalara
iletilmesi gerektiği bildirildiğinden bir kez daha bahsi geçen konuda genelge yapılma ihtiyacı
doğmuştur.
Karayolları Trafik Yasası’nın 131 ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 176 ncı maddeleri
gereğince, Trafik Şube veya Bürolarında ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılma izni verilmiş motorlu taşıt
sürücü kurslarında, iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu basılı kâğıtlar ile
plakaların satış bedelleri İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı) ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilmektedir.
Yasanın emredici bu düzenlemesi doğrultusunda, her yılın son ayında Sekretarya görevinin
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine getirildiği toplantılar yapılmakta ve bir sonraki
yılsonuna kadar geçerli olacak basılı kâğıt ve plakaların satış bedelleri tespit edilerek, fiyat protokolü
çerçevesinde imza altına alınmaktadır.
Protokolde;
“Basılı kâğıtlar ve plakaların satışı sırasında tüm giderleri satış fiyatının içerisinde olduğundan,
TŞOF’un ve bağlı odaların vermiş oldukları hizmetlerden dolayı iş sahiplerinden bağış ve hizmet bedeli
adıyla herhangi bir ücret alınmamasına, alınmasının tespit edilmesi durumunda veya şikâyet olunduğu
takdirde protokole aykırı davranan görevliler hakkında yasal işlem yapılmasına” ilişkin düzenleme yer
almaktadır.
Dolayısıyla basılı kâğıtlar ve plakaların satış bedellerinin tespitinin yapıldığı bu protokolde,
basılı kâğıt ve plakaların ihtiyaç sahiplerine satışı sırasında belirlenen fiyatın dışında herhangi bir ad
altında ücret alınmaması uygun görülmektedir.
Federasyonumuzun da katılımı ile oluşturulan Fiyat Tespit Komisyonunun belirlediği satış
fiyatlarının dışında “Bağış ve Hizmet Bedeli” alınmaması ile ilgili protokolde yer alan düzenleme de,
basılı kâğıt ve plakaların ihtiyaç sahiplerine satışı ile ilgilidir.

1/2

Fevzi Çakmak Sokak No: 5 Kızılay 06440 ANKARA
Tel: (312) 231 71 06-07-08-09 (4 hat) Faks: (312)231 46 71

web: www.tsof.org.tr
e-mail: tsofinfo@tsof.org.tr

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 14 üncü maddesinde, odaların
gelirleri belirlenmiştir. Bu maddeye göre ( c ) fıkrasında “Konfederasyonca belirlenen tarife ücretleri
karşılığında düzenlenecek ve onanacak belgeler ile yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretler ile
ilgili düzenleme yer almaktadır. Özellikle basılı evrakların ihtiyaç sahiplerine satışı sırasında, ihtiyaç
sahipleri tarafından bu evrakların Odalarımız görevlilerince doldurulması talebi de gelmektedir. Basılı
evrakların doldurulması zorunlu olmayıp ihtiyaridir. Vatandaşların talebi üzerine, eğer basılı evrakların
satışı işleminden başkaca evrakın içeriği Meslek Odası görevlilerince dolduruluyor ise bu ilave hizmet
karşılığı olarak, usulüne uygun gelir makbuzu ile 5362 sayılı yasanın 14/c fıkrası doğrultusunda yasal
hadler dâhilinde kalmak kaydıyla hizmet karşılığı alınmasında yasal bir engel bulunmadığı mütalaa
edilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Enver YENİÇERİ
Genel Sekreter

Fevzi APAYDIN
Başkan
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