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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU
KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, tüket�c�lere sunulan malların et�ketler�nde ve f�yat l�steler�nde yer

ver�lmes� zorunlu olan yerl� üret�m logosunun kullanımına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, perakende olarak satışa sunulan malların et�ketler�n� ve f�yat l�steler�n� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 7/11/2013 tar�hl� ve 6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanunun 54

üncü ve 84 üncü maddeler� �le 28/6/2014 tar�hl� ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan F�yat Et�ket�
Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) B�r�m f�yatı: B�r malın t�car� teamül �le yerleşm�ş satış usul ve şek�ller�ne göre adet, uzunluk, ağırlık, alan

veya hac�m ölçüler�nden b�r�yle �fade ed�len tüm verg�ler dâh�l f�yatını,
c) Et�ket ve f�yat l�stes�: B�r malın tüm verg�ler dâh�l satış f�yatı, b�r�m f�yatı, satış ve b�r�m f�yatının değ�ş�kl�k

tar�h�, üret�m yer�, Bakanlıkça tesp�t ve �lan ed�len logo �le ayırıcı özell�kler� hakkında tüket�c�ler� b�lg�lend�rmek üzere
kullanılan, çeş�tl� boyut ve şek�llerdek� f�yat et�ket�n� veya et�ket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı b�lg�ler�
kapsayan l�steler�,

ç) Kanun: Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanunu,
d) Mal: Alışver�şe konu olan; taşınır eşya, konut veya tat�l amaçlı taşınmaz mallar �le elektron�k ortamda

kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzer� her türlü gayr� madd� malları,
e) Üret�m yer�: Malın üret�ld�ğ� ülkey�,
f) Satış f�yatı: B�r malın veya h�zmet�n satışa sunulduğu tüm verg�ler dâh�l peş�n f�yatını,
g) Tüket�c�: T�car� veya meslek� olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel k�ş�y�,
ğ) Yerl� üret�m logosu: Üret�m yer� Türk�ye olan mallar �ç�n Bakanlıkça tesp�t ve �lan ed�len şek�l, logo veya

�şaret�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Et�ket ve f�yat l�steler�nde bulunması gereken hususlar
MADDE 5 – (1) Et�ketlerde ve f�yat l�steler�nde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur:
a) Malın üret�m yer�,
b) Malın ayırıcı özell�ğ�,
c) Malın tüm verg�ler dâh�l satış f�yatı,
ç) Malın b�r�m f�yatı,
d) Malın satış f�yatı ve b�r�m f�yatının uygulanmaya başladığı tar�h,
e) Üret�m yer� Türk�ye olan mallar �ç�n Bakanlıkça tesp�t ve �lan ed�len şek�l, logo veya �şaret.
Malın üret�m yer�n�n bel�rlenmes�
MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan mallar yerl� üret�m sayılır:
a)                17/4/1957 tar�hl� ve 6948 sayılı Sanay� S�c�l� Kanununun 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında

bel�rt�len �şletmeler tarafından Türk�ye’de üret�len mallar,
b) Türk�ye’de üret�len el ve ev sanatları ürünler�,
c) 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 �nc� maddes�nde sayılan ürünlerden Türk�ye’de

elde ed�len veya üret�len mallar.
Yerl� üret�m logosu ve kullanımı
MADDE 7 – (1) Et�ketlerde ve f�yat l�steler�nde kullanılması zorunlu olan ve şekl� Bakanlıkça bel�rlenen yerl�

üret�m logosu Ek-1’de yer almaktadır.
(2) Yerl� üret�m logosunun et�ketlerde ve f�yat l�steler�nde kolaylıkla görüneb�l�r ve okunab�l�r şek�lde

yerleşt�r�lmes� zorunludur.
(3) Yerl� üret�m logosu et�ketlerde ve f�yat l�steler�nde, Ek-1’de bel�rt�len or�j�nal renkler�nde ve şekl�nde yer

alır.
(4) Yerl� üret�m logosunun küçültülmes� veya büyütülmes� gereken durumlarda Ek-1’�n (2) numaralı

başlığında bel�rt�len oranlara uyulur.
Denet�m
MADDE 8 – (1) Bakanlık, beled�yeler ve �lg�l� odalar bu Tebl�ğ hükümler�n�n uygulanması ve �zlenmes�ne

�l�şk�n �şler� yürütmekle görevl�d�r. Bu Tebl�ğe aykırı uygulamaların tesp�t ed�lmes� hal�nde, tesp�t ed�len aykırılık,
gereğ� yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkez�n�n bulunduğu val�l�ğe gönder�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
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