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Ürün Künyeleri
16/a3/2020

oDALARA 2o2o/25 sAYltı GENEtGE

llgi :Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daıresj Başkanlığı'nın Og/O3/2o2o tarih Ve E.23793 sayllı

AntalYa BüYükŞehir Belediyesi Zabıta Dajresi Başkanlığ/nın ilgi yazısında; 5957 sayılı Sebze ve
MeYveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Mallann Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin birincı fıkrasının (g) bendinde; künye: malların üretim yerini, cinsini, miktarını,
hangı Üretici Ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve orman
Bakanlığınca uygUn görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiket veya bu bilgileri içeren belge
olarak tanımlandığı, mezkur Kanunun 5 inci maddesinin on blrinci fıkrasında ise perakende satış yapan
Üreticjler hariç toptan ve perakende satlş yapan diğer satıcıların, malların izlenebilirliğ ine yönelik bilgileri
iÇeren ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek teknik özelliklere sahip
künYelerin kaP veya ambalajların üzerinde bulunduruimasını sağlamak zorunda olduklarının hüküm
altına alındığı, ayrıca mezkur Kanunun '] 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; 5 inci
maddenin on birinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk Lirası (202O yılı için on bir bin
Yedi Yüz otuz beŞ Türk Lirası) idari para cezasının uygulanacağı, ürün künyelerinin Pazar, bakkal, manav
gibi perakende satış noktalarında bulu ndu rulmad ığ ının tespit edildiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin, ürün künyelerinin mevzuat hükümlerine uyqun olarak basımı ve kullanımında
uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkanlan 2O18l1 Sayılı Genelgeyi içeren ilgi yazı ekte
sunulmuş olup, Genelge içeriğinde yer alan hususlara titizlikle riayet edilmesi gerektiğinin esnaf ve
sanatka rla rımıza duyu rulması h ususu nda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Mehmet l DAĞ ıh ERE
Genel sekreter kan ı

Ek: l1gi Yazı (6 Sayfa)

Gereği
Antalya Semt Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Esnaf Odası
Antalya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası
Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantıncıler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar
Odası
Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası

Fabrikalar Mh. Hasan Tah5in cd. No:33 07090 ANTALYA
re| +9o 242 334 5656 . Faks: +90 242 334 5659 aesob@aesob.org.tr

Sayı

Konu

yazlsl.

Birlik



Alanya Bakkallar Bayiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Alanya Seyyar ve Sabit Pazarcılar Manavlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Demre Esnaf Sanatkadar Şoförler ve Nakliyeciler Odası
Elmalı Esnaf ve sanatkarlar odası
Finike Esnaf ve sanatkarlar odasü
Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Gündoğmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Hasyurt Esnaf ve Sanatkarlar 0dası
Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası
kemer Esnaf ve sanatkarlar 0dası
korkuteli Esnaf ve sanatkarlar odası
kumluca Esnaf ve 5anatkarlar odası
Manavgat Bakkaliar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası
Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası
serik Esnaf ve sanatkarlar odası
Serik Semt Pazarcı|arı ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası
Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası



ffi
T.C.

ANTAIYA BtmjKŞEHiR BELEDİYE BAŞKANLIĞT
Zabıta Dairesi BaşkanJığı

iıgi

Ek: İlgi Yaa ve Ürtln Ktınyeleri Hakkında

Genelge

09l03/2020

(e-İmzaIıdır)
Ramazan DEMİR

Başkan a.

Genel seketer yardrmcrsı v.

: 9280089 5 -622.99 -E.237 93

: Ürtln Ktlnyeleri

DAĞITIM \TRLERINE

Ticaret Bakaılığı İç Ticaret Gene1 Müdiirlüğtinün 13.01.2020 tarihli ve E-
005 1260834 sayılı yazısı.

Ticaıet Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüntin ilgi yazrlannda özetle; 5957 sayılı
Sebze ve Meyveler ile Yeteıli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğeı Malların Ticaretinin
diizenlenmesi Haklında kaıunun 2 nci maddesinin birinci fikrasırun (g) bendinde; kiiıye:
mallarrn üretim yerini, cinsini, miktaıını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa

sertifıka bilgilerini ve Ticaret Bakan_lığı ile Tarrm ve Orman Bakanlığrnca uygun görülecek

diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiket veya bu bilgileri içeren belge olarak taırmlandığı,

-"rk* Kur*,- 5 iıci maddesinin on birinci fıkasında ise perakende satış yapan üreticiler

haıiç toptan veya perakende satış yapan diğer satrcıların, mallaıın izlenebilirliğine yönelik

bilgİlerİ iç"ren ve Ticaret Bakanlığı ile Tarrm ve Orman Bakanlığrnca belirlenecek teknik

ozJıiklere sahip kiinyelerin kap veya ambalajların üzerinde bulundurulmasrnı sağlamak

zorunda o1duklarının hiiktim altına alındrğını, ayrrca mezkur Kanunrın 14 iincü maddesinin

birinci fıkrasrnrn (e) bendinde; 5 inci maddenin on birinci fikrasına aykrıı hareket edenler

hakkında beş bin Türk Lirası (2020 yılı için on bir bin yedi yüz otuz beş Tiirk Lirası) idaıi
paıa cezaslılln uygulanacağı, iirün kiinyelerinin sebze ve meyvelerin perakende sah.şınln

yapıldığı zincir marketlerde yaygın şekilde bulundurulmakla birlikte, kiinyelerin pazaryeri,

tai.tuı, --u, gibi diğer perakende satrş no}talannda bulundurulmadığının tespit edildiği

belirtilıniştir.
konuya ilişkin, tiriin kıinyelerinin mevzlJat hükürnlerine uygun olarak basrmr ve

kullanlmında uyulacak usul ve esaslarrn belirlenmesi amaclyla çıkarılan 2018/1 Sayılı

Genelge ekte g-onderilmiş olup, Genelge içeriğinde yer alan hususlara titizlikle riayet

çdilmesi gerektiğinin üyelerinize duyıırulması hususrında;

Bilgi ve gereğini rica ederim.
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Sayı
Konu



(4 sayfa)

Dağtm:
Antalya Hal Yaş Sebze ve Komisyonculan Demeği
Antalya Tüccar Ve Esnaflar Dayaruşma Demeği
Antalya Semt Pazarcılaı Odası
Antalya Esnaf Ve Sanatkarlaı Odaları Birliği
Aıtalya Ticaret Ve Sanayi Odası

*Bu belge elektronik imzalrdır, Imzalr suretinin aslını görmek için
adresine

girerek ( Q3Hw? z-FDRyDq-dog BwU-uex9VH-Af FTDscs ) kodrınuyazllz,

Bilei içfu Aıif }'II-DIRIM
zabıta Memuıu

Telefon No:

Yijl§ekalao Mahntlesi Adnm Meodaes Bıılvan No:20 073 l0 Mıııatpaşa/Antalya

Telelon No: (242)249 50 00 Fak No| {242)24q 52 75

e_Posu, iı,h@aıdyaE_|.E l emetAdİesi: h@sJ44ıu{@!!]Eie!g



T_c. TİCAİET an]ç,lNLIğ iç TiCAREI GE§iIL
Mğirürı(Lücu
Tl,İfu l3l81ha"o
sayl: 423j252G435^99_E-oo05126os34

T.C.
TİCARET BAKAİ\ıLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğii

Sa3,ı

Koıu
:42352576435"99

: Üıiiı Künyeleri

DAĞITI§{ },ERLDRİ}iE

İlgi : Ürııı Ktııyeleıi hakkııda 02,08,2018 taritıli Ye 20i8/1 sayıir Genelge,

Bilindiği üzere, 595? sayılı Sebze ve Meyveleı, ile Yeterli Arz ve Talep Deriniiği

Bulunan Diğeı Mallarrn TicaretiJn"»'ll-n1,o-u,i Hakkında. Kanunua 2 nçi maddesinjn

birinci fllrasnın (g) bendinde; tiİ,İv,,Şll"İ, tnetim yerini, cinsini, miktannı, haııgi ürerici

ve isletmeve ait olduğunu, ,-"'J""lS'Ü Ulgilerini ve Bfu$q]nı" ile Tarım ve ormarr

;Hffi;:; ,ygr. g-o._ıJ."t aı# l"rlü-ıntiva eden barkodlu etikeT veya bu bilgileri

i#;1""Ğ"i;""i.,;-y_.:r;H;,*,H}:}:;"H"ff j*Y;L'.1Ş#ffi:iil1i
;se nerakende saüŞ yapaı urencil

:;'ffi;H;ff'"İiğ* va,"lll,-JÇİe,i'i9eraT ," B,koo-l,g,-o ile Tar,m ve Jııa:
a.çanıjün.ı helirleıecek teknik ;,;İİff;;, salıp künyeleri", kap veya- ambalajlarlı i?eriıcie

;,.ffiff;ıi;;;, s^!İ,mul, ,o,*eu olduklaıı hüküm ainna alırımışıır,

!\yırca. rııg;kar r""",* 
'lİ -ljİ,İ-m"aO""lnŞ biıinci fikmsıı,n (e) bendiı,ıde; 5 inci

maddenin on birjnci tlo--, uvl'* İİ,"kJedenler hakk,nda bes bin Tüık Lirasr ( 2a2a yıIı

icin on bir biı yedi yl:, ot" U"ş 'r,İl,kİ-l"") idari_para cezasr uygulanacağ, ifacie edilmistir,
, 

Üriiı kiiayelaıi ,rur" ", 
.il".ı"rıo p..uk nd" saİşınln.yaşıtdlğl zincir maıketlerde

-,_.,-- .plriiıle lulunduru]:ıakh]Üllt", 
-tlİ"ya"l" 

p_azar yeri, bakkal, maıav gibi diğeı,

İL"l:""Ü;i-ş ;k";a bıılun durulmadığı gö,ıü-mektedi,,
' Bu itiberla. kiinyeleri, '""^^t 

U,ı:İ,:İ,leıine uygun o]arak basımr ve kuliaormrncia

uw]acak usul ve esas]aruı t,li,l"İJJİ "*'",yl, ç,tanİ* ekli Gcnelqe cercevesiıde: sebzt

..,e meweleriı peğk",d" "hş,";;;;;;;p5g 
İ,rl"l, 1_9,;i,.baklcai 

ve uıanavlarda iirün

#J;i;""H,*;,j,*ıT:*:T**ı,*il;i"§: jf ı"|i,'"i"İiJ'i"ffi""İiiiH:j
}fl,i:'Til i*H*"§i f?fi;"];;;"j;"*"" o,:11,^aa Kaı,ıuııın ı4 ünct]

madİesinın birinci fikrasınuı 1",1.İ"n'alo" l,tiooaen idari paıa cezası ]rvç,ulanı.ıas! hususlaıın}::

i'liniz sınulaı içinde yer 
"* 

;Hİy'İ";ffia ilÇ J" Uda" beleJiyelelne yazilr oLa;a:(

eönderi}mesi gereknaktedir,_.
"""*--- nlle.ilJ.i"izi ve gereğini rica ederim,

e-i:ızairdı.r
Adüran YA}iKlN

Bakaı a.

Genei Müdür

Ek : Üriı Kiinyelori Haklı:nda Genelge ( 3 Sayfa)

Daahrn: 81 il vaiıügi Çıicaret il Mtdürinğii)

Fıı:ı031:)!j9,18 Ş6

ffiffi şİİlH,ffim*ii#*Ş'*,r**.t!adr*i!d,,a?f99'45-25d:Jtlc6-a3'9-ojca063e2ü]]kodüj]'criŞ'bilnsiniı'
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say!

Konu

: 42352526-01.0.06.02

; Ürün Künyeleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

5957 szyı|ı Sebze ve Meyve)eı jle Yeterli ar1 v9 Tı114 Derirüiği BuLuııaı Diğer

u.ıı*,ı'r,.ateknirı Düzeılenrnesi Hakkııda Kanunun 2 nci maddesiıin 
,oiriuci ikrasınıı (g;

;;;;.;; k 
"r;; 

*"ıırrr" üretim yer.inj, cinsıni, miktarını, hang1 ilıetici ./e işLetmeye ?.it

;i;"-u,-;: vlrsa senifıka biigilerini ve Ba.kanlığırnız i]e Tanm ve orrnan Bal<aı!ğuıca uygııı

;ilİ;; ;rğ* il;; ih]tiva edeı barkodlı etilrct veya bu biigiieri içeren belge olaıak

il;;ş ü"rki, K^** 5 jnci maddesiıin on biriıci ikrasında ise PeIak€nde sailş

vaoan üİeticiisİ hariç [optan veya perakende saiış yapaı, ciiğer sahcdaııı; naliaı-ıı

iı!i'"tıi"iü-" vo*ıit lıign".i içeıen ve Bakanlığıı:ız ila Tar!:n 11e orrnan Bakaılığıiıca

i-i"i"r.""iİ-i"iirı. özelli<leıe sahip 1,ılnyelerin,_ kap_ veya arnbalaj]afiı ıj,zeriıda

LJr"J*lr"^.* .ağlamak aoıında oldukiaı hiküm altına aJınmıştll
"*"'*iiniızoız t-arilıli ve 28346 saydı Resüıi Gazetedo yayıııiaıxak J,iirtiılüğe giıe,_ı

S"tr"ır, nl.y", ncareti ve Toptaıcı H, 
",i 

Huldo"du YO"otmeliğin 42 nci ma<idesinde de:

ffilrr,,",Ç;u,or;o soıra rırı^r"yrt sistemi(sistem) tarafiıdan brı işleme ilişkiı bir küııye

;;;;;;;, kiiıyeniı, matın iiretiıı yerini, ciısini, miktarrnı, baıgi üıeıici./işletmel,e a;ı

:i;,;; ;*, ..i*nı." u;lnil"rioi v, Bukunı,kçu uyguı göriilen diğer hususları içeıeceği,

i"]T"Ai",ll"ii-iı** ,*-*nauo özgiil bir künye numaras]ın iireti]eceği, bu numara 1'e

;;'d;;,;#;*""i iGi uıgıı"rii, tııairna" uu]unı,ııln :Tlal n]ikraqna eö.e iigi.iler

ir.ri"*ari sir,r* ıızerindeJbelge ieya barkodlu etlkeı olarak basılacağı belidilmiştiİ,
""""";iy;i0,;; lxııl ,, i98ıi sayııı Resmi caz€tede yayıııiaıarak 1,ürüriüğe gireır

S"l"" ,-"'İuİrı,v"l"rin Toptan ve Perakende Ticaıetinde Kuilarulacak Künyelere ilişlrin "üsul ve

ilirı_ ıırıii*o" Tebliğın + üncii maddesııde ise kilnyelerin, sisİen iizgrinden tekli, çoklu

;;;;;;;;".-au Ğıry" oıa.ut ıusılabileceği, tek mat içiü_ rekli h:lnyeleİin, ayıu araÇ ile

;;,jd", 
*İ;; ';J aşr-,,, llloa", U, malİaı 

. 
içiı tei<]i ya da çoiüir"ü kiinyeleIin

fiİİr"r'^rİ*C',- k;';;y" ,roUJaj lİ,"a, perakende sahşa sunular, mallar ile kcp "ey3

ımba]aiından çrkamlarak p,*l,"JJİ ,":uffİ"*l"" ,ıallaı için ktıllantiacak }cünyelerin ise

ffi;;;;;;J basüacaği hükii.]erine yer verilınişür,_ 
.

Künye]çrin yukanda yer verilen meyzuat bilkijm]erine uygur, clarak i:asrn:ı ,ıc

i.ii"";;;;;;;İ t"]İ"il"o l",S"" riayet edilrfi esi gereloıekıedir,
^"""""İ- İ"1,1i 

"El,eya 
çoklu künye]er bildifimi !,apan kişilcrce basrliı"

;- ?;y"İ;-İ";taıcı h'ali çıloşmda İ<ontroltl zorunluduı, Kilnyesi bu'luümayan

ma}lanı topıaıcı halinden ç:"loşma izin vcrilmez,

3- Denetimler; r,ioy" uagJ",i, kilııye numani,n, plaka ı,eya belge nufaaralarl;uD

Sistem üzerinden ko,t,ol "al1,o"İJ*"İylul'"pl", 
Perakende sanş ycrlcriıdeki deneıimleid,

İr] "*., 
r.r-r*daki kiilxyeterb ibrazı istenir,

5l 00
Fır;o3 ] 2 !J9 48 sö

ffi i,*,-,**İİtsrffiiffihr^.*,r"or,göv.tr idrcsindcq !2i9ra4s-]5d2;cc6-3f a9-c jc.o53e2s3J :oğu il: c.jş jbilır§iİ;L

ğffij ıeıotNiN ısu ıLçr_rRoNiK jMzALjD]n, ı ı ,

T-c. TİCARET BA.ıi\_*ılĞl İç T:ğ{R_ET Gğr$L
MüDür,ığĞü
rüib. oz]oü2o]"a
sap: 423525260l0.o6.o2-E-o0o36321235

GENELGE
QB18/1}
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T.c- fİcAR.ET B.A]3NLIĞ! İç T1CARğI Gt\EL
l"füDüRıüĞü
Tarifu §zo8/2o1t
s3yı: 4235E26-0 l ü.06-02-E-o0c3632l 233

4- Künye\er aşağıda gösierilen şekilde basıiaıak j<ıllaıılıi,

^ı'Şrt,rar_'#"tirlırrd"n 
saiın alrnan maliarı perakenıie satışa suıran kişiierce

{maıYeı',ruİ"u, ," pazarcı) yaplaı bildirinıJerinde, klinylle,., (ıekli, çoi<iu ı,e eıi]ıet

İ]""lr,İO"j U ,İ"mi yapan kJşilİrce Sistem irzednden basıjarak kuilaııilır,
^"".-'-Ö;;"k 

1_ Sisieınç kayıtlı olaı marketin üreticiierdeü satlı allm bildirimi ;vaparak

"ıc,t, 
oi'rii.r, *.nifleme ve ambaıa.l]ama tesislerine ya da dağııım rneıkez]crilıe veya depola;ı

H:;Şjlr]il. u, mııara ilişün künyeler (ıekli veya çokju) maıket raraiından. ma]]a::ıı

E 
-r"l.r"lr.a"" perakende sahş yerleriı'şubelere sevki drrrumıuda bu mallara ilişkin

"r""ri", 
l*tiı. ,iı" veya efiket,foinatında) yiıe maJket].gr taraİndan basliamk kul]anılu.

^"-,"-il;;,r_-iırt ." ı,"vrtıl pazarcollB üı.eticiierden satıo alım bildirimi yapal,al< ald:ğı

mallanoeıakendesaEşyerinegöndeımesihalindebumallarıilişkiııkünyeitı(tekli,4okiü.',j
etlitet rJr-rıatı na a; p szarc. |araf$dan bası l arak kul l anıi ı r,* 

oi""t 3l 
,Depo/tasnjf 

ve ambalajcı slfatlyla sisteme kayıtlı kişilere sevk ediieı

mllrraÇk-ln lciinyeİeı (tekli veya çoklu) bildirimi ),apan koınisyonc», üretici, sanayici,

İ]_[ii"ı.',"*t dan" bu maliann geii sevk]"rinde ise tünyeler (L€kii veya çokiu) bildiıiıııi
]."^" a"r.l**ir r" umb^l"jc, s,f"t,o, sa]rip kjşilel taraildan lasıia:-ak kullanılır,

'-"-" iiiı.r"_" kayıth pJrakendeci.lere yönelik yapıian bitdiriııierdq kiinyeler (tekli V€\,a

çoı,ı"l tiıai.i.i vup*, "'ıı."t 
formafuıdaki kiinyeler ise bildiıiıİn yaplldığ peratrrendecilei

taraflndarr basıiarak kullan-ılır."'-"'^ Ö.;;İ: İ"pİancı halinde faaliyet ğöstereı hal içi.tiiccarlaı,/komisyoncular tarafi.ndaıı

sisieırrJ;;ı;adietiı tasnifleme veya ambalajlama İesislerine ya da <iağıtim ııerkezlerine

]ulr--a"roİr"* gönderilmek iizere yapılan sanş biidirimi sonı,asınia bu ma]lara ijiskiıı

;i";"i"r"dij;r; çoklu) ha1 ici tüccariar/komisyoncular tarafindan, ınallaı:n bu nokıala_daı

;.i;;;; ;;;_ v"rjo..rşoi"1".", ,rvlıj duıumuıda bu mailara ilişkin kiinyeier (tökli. çoiiu
;;;;';1ii|r-İ;;md"]'mrrk"t tarafgdaı basılır. Söz konusrr naiiaırı doğıudan peralrenıie

:"1i: 
";;;;;;i;;i";e gönderilııesi ]rali,de tekli veya çokju idinyeier haı ,içj

iiJi.*ı."J,l.rl,";; t"jıztıdaı, etiket fonıaondaki kİnyeleı ise maıkeı ;arıafrıriaiı

basılarak ku]lanılır.*** 
?;;T itbalaiçliar/üretici örgütleıi/Sisıenıe kayıtlı .riıeticileı taraflııdan Si§ten]e

Lawıt]l marketin iasnifleııe veyu aııbala.ijama tesis]eıinç ya da dağrturr rnerkezlenne veya

):*;;;;;;;;;";;; iizere yaprlan sJtış bildi:ıiıni sonrasında bu iıaliaıa ilişkin ırünyeLei

;,"ffi;; ;;i; iiJıutçı-z,ir"ti"ı öıgütleri/Sisteme kayiılı üreıiciier ıarafindan, mallarııı lıu

l.İ]lrrİ ,"."t"rJe satıs y"ıin"/şub"lere sgvki dürumundj bt Inaiiala i]iş}dn kiinyel€r

i;;,;ş-o;kj", muıket taratınorr, bas:jıı. Söz konusu mailarrıı doğludaı perakencie satış

)*i.r_i*"i"l"* gönderi]rEesi haliİde telç]i veya çoklu kilnyeler ii5alatçliar/fuetici

ğ;iffir];§;; tİrrtı, ultı"ı", taratndao, etjket ionııatındaki iıiinveler ise market

taİafi ndan bası!aıa]< ]cııllanılır,
c) Sistem€ kayıth olı]ayaı peıakendecileıe yönelik soı t'ıiketim yeri bildirimleriıde,

ttnvel.]/ Ğrlİ."İ- r"#rora"), UllOiıimi gerçekleştirİn komisyoıcu, bal içi tiiccar, itbalatcı,

;:"'tİ';; ;;İ;;t ;rgü*ü 
'",uf,,O* 

tusılarak perakendeci]ere.tesiim edilir,
"'""- ii;;-i_ 

"ioptaıcı 
tıaiinde faaliyei gösteren hal içi tiİccaı4tomİsyöncıı İaİafindan

Sirr"-Jtİı",], .l* İİİİ ,o*V*"lpu,*,İ'.,:l^yl yaptian sctrs 
_bi]dinmi 

işlemi so,rasıniz,

İHŞİt;n; kanyeleı 1eıikeİformuo,0u; l,ul içİ tüccar/komis"oncu taraiıdan basılaıak

markete/pazaı,crya/manava tes]im edi lir,

F.i:03l:-i49 4s 86l5t Blok
f.ı:(0312),1a9 48 92

3g,-1H,ffi,İt5İ:il,,j"ffiffirrn_ror".ro.gov.ür;üdrcsindc,] 
rf9ra45_25d2_adc5_a3n9_c5caO6j,2834 koi! ile enşebili,§iniz
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Örıek 2- Toptancı halinde veya iıa1 dışında fbaliyeı gösteıen üİetici örgüded iie

Sl.t rrc try,tl, üretİci]er tarafindan Sisteme kayltlı o]mayan maIkeie lpazarcıya/maıavı

,rorı* *n* biidirimi sonrasında bu mallara ilişkiıı kiinyelei (etiket forüıatnda)

il;;;;/*"i. örgütleri tarafııdan basılaıak mat'<ete/p azatcıya/maıaıa laslinı edilt,*-*--.6*"t 
s_ foptancr trali d§ııda faaliyet göstelen ithalaçı]al taratıdan sistenre kayıili

olmavan markete/ pizar"ıyalmanaıa yapılaı satış bildirimi sonıasında bu nailara ilişi,jn

lcııvll., t"rt"İ r"İout,rj4 irhalatçılaı İarafındaı basıiarak maıkete/pazarcıyalrranava icslinı

ediliı.
d) Sebze ve meyveleri müohasıran kendi tüketimlerinde ya da sanayi tesislerinrie

h.--;İ, ;İ; ku anaa iokanta, otel, yemeldran€, yı-ı{, .ti,r* ve sanayici gibi soı

i.Şü.-İ- #n;aaı sahn aiıııan maUar içiD eh"k6t fo,matındaki.kiinye kuilanılrıaz,
^**;:'TŞ;;;. ia iiina" ya da dışıııda yapılan dene]iml_erde i§bu Gerıelgeye aykıtl

aun:mlanr.Ğpit; halinde 595Z-sayL Selze ve t"ry:'_", ile Yeteıli Arz ve Talep Deıinliği
gİfi;;'Şlğ;'İ;allanırlcar"tiılıDüzçnlenrnesiHak!ında 14üncümaddesinin

iirili**J-* ie) bendinde yer verilen hii}me göıe hareket ediiir,***;--j;;-G;;1ee 
bükü;leriı€ uygun harğket.6tı,n_e},en topğnc] halleıiıe 5957 sa;,iil

Seoze ve ü"yrrı", Ğ Yrt".li Aız ve 
-ialep 

Derin]iğ Buiunan Diğe,: İr4alların Ticare;iıin
ptırrniro*oi rıri"ıonda Kanunun i4 üncü ınlddesiıin aitİcl il«as!İa göre i,siern ıesis ediliı.

Bilgi ve geıeğini rica çderim,

İ.c. TİCA§İT E.\R4NL!ĞI iÇ z,jcan_ğI GElüiL
MrrDüR]"üĞi]-
Tafihi ozo8ro l3
suyl: n25525:6-o.1o.ii6-c:-E-0003652 123i:i

e-ilrzahdıı
Cenap AŞCi

Bakan a.

Müsteşar

ınx:O]t2 .1,1948 86i5] 068o0

İ.],.11}312' 449 4a 92

ş*[İ!ffiİ,İffr*[,TilL/.+"ıe".g,b.g",.o,.],"si,d!. a2a9n45_?5d2_4dc6_,3.,9_c5*o63t2834 kodu iIe erişebilirsini?,
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