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:Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daıresj Başkanlığı'nın Og/O3/2o2o tarih Ve E.23793 sayllı
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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.
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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
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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
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Ticaret Bakaılığı İç Ticaret Gene1 Müdiirlüğtinün 13.01.2020 tarihli ve E005 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,
satış yapan üreticiler
-"rk* Kur*,- 5 iıci maddesinin on birinci fıkasında ise perakende
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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Hal Yaş Sebze ve Komisyonculan Demeği
Tüccar Ve Esnaflar Dayaruşma Demeği
Semt Pazarcılaı Odası
Esnaf Ve Sanatkarlaı Odaları Birliği
Aıtalya Ticaret Ve Sanayi Odası
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gönderilııesi ]rali,de tekli veya çokju idinyeier haı ,içj
:"1i:
iiJi.*ı."J,l.rl,";; t"jıztıdaı, etiket fonıaondaki kİnyeleı ise maıkeı ;arıafrıriaiı
basılarak
*** ku]lanılır.
Si§ten]e
itbalaiçliar/üretici örgütleıi/Sisıenıe kayıtlı .riıeticileı taraflııdan
?;;T
veya
rnerkezlenne
ya
da
dağrturr
tesis]eıinç
aııbala.ijama
Lawıt]l marketin iasnifleııe veyu
ırünyeLei
ilişkin
bu iıaliaıa
):*;;;;;;;;;";;; iizere yaprlan sJtış bildi:ıiıni sonrasında
ıarafindan, mallarııı lıu
üreıiciier
kayiılı
öıgütleri/Sisteme
;,"ffi;; ;;i; iiJıutçı-z,ir"ti"ı
i]iş}dn kiinyel€r
Inaiiala
bt
sgvki dürumundj
l.İ]lrrİ ,"."t"rJe satıs y"ıin"/şub"lere Söz
perakencie satış
doğludaı
mailarrıı
konusu
bas:jıı.
i;;,;ş-o;kj", muıket taratınorr,
ii5alatçliar/fuetici
kilnyeler
veya
çoklu
)*i.r_i*"i"l"* gönderi]rEesi haliİde telç]i etjket ionııatındaki
iıiinveler ise market
taratndao,
ultı"ı",
tİrrtı,
ğ;iffir];§;;
taİafi ndan bası!aıa]< ]cııllanılır,

l

l

t'ıiketim yeri bildirimleriıde,
c) Sistem€ kayıth olı]ayaı peıakendecileıe yönelik soı
bal içi tiiccar, itbalatcı,
komisyoıcu,
ttnvel.]/ Ğrlİ."İ- r"#rora"), UllOiıimi gerçekleştirİn
edilir,

tusılarak perakendeci]ere.tesiim
;;İ;;t ;rgü*ü
;:"'tİ';;
"ioptaıcı
"'""- ii;;-i_
'",uf,,O*
tıaiinde faaliyei gösteren hal içi tiİccaı4tomİsyöncıı
işlemi
yaptian sctrs
Sirr"-Jtİı",], .l* İİİİ ,o*V*"lpu,*,İ'.,:l^yl
_bi]dinmi

İHŞİt;n;

İaİafindan

so,rasıniz,

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

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

l
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I
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örgüded iie
Örıek 2- Toptancı halinde veya iıa1 dışında fbaliyeı gösteıen üİetici
lpazarcıya/maıavı
Sl.t rrc try,tl, üretİci]er tarafindan Sisteme kayltlı o]mayan maIkeie(etiket forüıatnda)
kiinyelei
ilişkiıı
mallara
bu
sonrasında
biidirimi
,rorı* *n*
laslinı edilt,
il;;;;/*"i.
*-*--.6*"t örgütleri tarafııdan basılaıak mat'<ete/p azatcıya/maıaıa
taratıdan sistenre kayıili

olmavan

s_ foptancr trali d§ııda faaliyet göstelen ithalaçı]al
markete/ pizar"ıyalmanaıa yapılaı satış bildirimi sonıasında

lcııvll., t"rt"İ r"İout,rj4
ediliı.

bu nailara ilişi,jn

irhalatçılaı İarafındaı basıiarak maıkete/pazarcıyalrranava icslinı

ya da sanayi tesislerinrie
Sebze ve meyveleri müohasıran kendi tüketimlerinde
ve sanayici gibi soı
yı-ı{,
yemeldran€
,
otel,
iokanta,
h.--;İ, ;İ; ku anaa
.ti,r*
kuilanılrıaz,
#n;aaı sahn aiıııan maUar içiD eh"k6t fo,matındaki.kiinye i§bu Gerıelgeye aykıtl
i.Şü.-İ^**;:'TŞ;;;.
ia iiina" ya da dışıııda yapılan dene]iml_erde
ile Yeteıli Arz ve Talep Deıinliği
halinde 595Z-sayL Selze ve

d)

aun:mlanr.Ğpit;

t"ry:'_",

gİfi;;'Şlğ;'İ;allanırlcar"tiılıDüzçnlenrnesiHak!ında 14üncümaddesinin
göıe hareket ediiir,
iirili**J-*
***;--j;;-G;;1ee
ie) bendinde yer verilen hii}me
topğnc] halleıiıe 5957 sa;,iil
harğket.6tı,n_e},en
uygun
bükü;leriı€
-ialep
Diğe,: İr4alların Ticare;iıin
Buiunan
Derin]iğ
ve
Aız
Seoze ve ü"yrrı", Ğ Yrt".li
ediliı.
ptırrniro*oi rıri"ıonda

Kanunun i4 üncü ınlddesiıin
çderim,
rica
geıeğini
Bilgi ve

I

aitİcl il«as!İa

göre i,siern ıesis

e-ilrzahdıı
Cenap

AŞCi

Bakan a.
Müsteşar
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