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Ticaret Bakanllğı tarafından hazırlanan ve ekte bir örneği sunulan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde
DeğiŞiklik YaPılmasına Dair Yönetmelik" 27 Temmuz 20'19 tarihlj ve 3oe4+ sayılı Resmi Gazete,de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

- Etiket tanlmı, 'Etiket: Perakende satış sunulan malın tüm vergiler dahil sailş fiyah ve birim fiyatı,
üretim Yeri, aYıncı özelIikleri ve Yönetmelik ile belirlenen diğer zorunlu hususular hjkkında tüketicileri
bilgilendirme amacı ile kullanılan fiyat etiketini." tanımlayacak şekilde değiştirilmiş,

- Yerli Üretim: 11/O4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen iŞletmeler tarafından Türkiye'de üretilen mallar, Türkiye'de üretilen el ve ev sanatları
ürünleri ile 27l1 0/'] 999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 1 8 inci maddesinde sayılan ürünlerden
Türkiye'de elde edilen veya üretilen malları,

- Yerli Üretim Logosu: Üretim yeriTürkiye olan mallar için Bakanlıkça tespitve ilan edilen şekil, logo
veya işareti, tanımlayacak şekilde yeni tanım olarak eklenmiştir.

Cam, naYlon, karton, kağıtve bunlara benzer maddelerden oluşn kutu, kova, şişe, kavanoz, poşet,
torba Ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların etiketlerinde; satış fiyatlan ve birim
fiYatlannın aynı boyut ve renkte olması öngörülmüşken bu zorunluluk yapılan düzenleme ile yürürlükten
kaldınlmışhr.

Diğer taraftan, satıcı tarafından perakende satışa arz edilen mal|arın veya ambalajlannın yahut
kapların ın üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması;
etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebiIir ve okunabilir
şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

Hizmetlerin tarife ve fiyatlannı gösteren listeler de Yönetmeliğin 5 inci madde hükmüne göre
düzenlenerek asılacaktır. Hizmetlere ilişkin tarifelerde hizmetin ayıncı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı
ve bu fiyatın uygulanmaya başlandığıtarihin belirtilmesi yeterli olacaktır.

Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine
gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkArlanmıza duyurulması hususunda ge Te ini rica ederiz.

Mehmet lL Ğ Adlı DEREa

Birlik B

Ek: Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fabrikalar l\4h, Hasan İahsin cd, No|33 07090 ANTALYA
Tel: +90 242 334 5656. Faks: +90 242 334 5659 aesob@aesob,org.tr

kan ı

: 2019-M/01-66- l@/1
: Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

02/08/2019



27 Temmuz 2019 cUMARTESj Resmi Gazete say :30844

YoNETMELlK
-l'icaret Bakanlığından:

FiYAT ETİKETİ YöNETMELİĞiNDE DEĞiŞiKLiK
YAPlLMAstNA DAiR YöNETMELiK

MADDE l - 28l6l2Dll taritüli ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayım|anan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 4

üncü maddesinin birinci flkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş Ve aynı fıkra)a aşağıdaki bentler eklenmi§tir.

"c) Etiket: PeIakende saİşa sunulan maltn tüm vergiler dahil satış fiyaİ vc birim fiyatı, üretim yeti, aylrıcı
özellikleri ve Yönetmelik ile belirlenen diğer zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bjlgilendirme amacı ilc kullanılan

fiyat etiketini,"
"l) Yerli ürctim: 1'7l4l|95'l tarihli ve 6948 sayılı Sanayi siçili Kanununun l inci maddesinjn biİinqi fıkraslnda

bçlirtilcn iş]etmeler taraftndan Türkiye'de üretilen mallar, Türkiyc'de üretilen el Ve ev Sanatları ürünlcri, ile 2'7ll0/l999
tarih]i ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun l8 inçi maddesinde sayılan ürün]erden Türkiye'de elde edilen veya üretilen

malları.
m) Ygrli üretim ]ogosul Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanltkça tespil ve ilan edilen şekil, logo veya

işareti."

MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü

tlkrastnda yel alan "aynı boyut ve renkte" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki ftkralar eklenmiştir.

"(l) Satıcı tarafından perakende satışa arz edilcn malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine

kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekildc yazıll, diiital veya elektronik etiket konulması; etiket konulmast mümkün

olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin göİülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorun]udur."

"(7) Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenelek aslltr, I iizmetlere

ilişkin tarifeleİd9 hizmetin ayırıcı özel]iği, tüm vergiler dahil satıŞ fiyatı ve bu flyahn u},gulanmaya baŞlandığı tarihin

b9liılilmcsi yeterlidir,
(8) Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrtca ürctim yerinin belirıilmesine gerek

yoktur.'^

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin l1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ''ve aynı büyüklükte'' ibaresi ",

görü!ebiIir ve okunabilir şekilde" olarak değiştirilmiştir.
MADDE iı - Bu Yönetme lik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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