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KAPSAM
•
•
•
•
•
•

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
28.06.2014 Tarih ve 29044 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği
18.09.2018 Tarih ve 30539 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
27.07.2019 Tarih ve 30844 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
05.10.2018 Tarih ve 30556 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin
Tebliğ
27.07.2019 Tarih ve 30844 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
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1. Fiyat Etiketi Nedir?

• Fiyat etiketi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (‘’Kanun’’) 5. kısmında yer alan 54.
maddesinde; ‘’Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim
yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan
listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de
bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.’’ şeklinde ifade edilmektedir.

• Uygulamaya yönelik usul ve esasların belirlendiği, 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde fiyat etiketi; ‘’Bir malın tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı,
üretim yeri ile ayırıcı özellikleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekillerdeki
fiyat etiketini’’ olarak ifade edilmektedir.
• Son olarak, 27.07.2019 ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) ile fiyat etiketinin tanımı; ‘’Perakende satışa sunulan malın tüm
vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatı, üretim yeri, ayırıcı özellikleri ve Yönetmelik ile belirlenen diğer zorunlu
hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan fiyat etiketi’’ halini almıştır.
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• Son düzenleme ışığında, fiyat etiketi tanımında yer alan ‘’mal’’ ibaresinin anlamı daraltılarak ‘’perakende satışa
sunulan mal’’ şeklinde değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra, fiyat etiketi düzenlemesinin esas amacı; satıcının
tüketiciyi bilgilendirme yükümlüğünü yerine getirmesidir.
• Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması; etiket konulması mümkün
olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması
zorunludur (Yönetmelik, 2/(1). madde).
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2. Etiket Bulundurma Zorunluluğu
• Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması; etiket konulması mümkün
olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması
zorunludur (Yönetmelik ile tamamı değişerek son halini alan 5/(1). madde).
• İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması zorunludur (Fiyat Etiketi
Yönetmeliği, 5/(3). madde).
• Cam, naylon, karton, kağıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, kavanoz, poşet, torba ve
benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların etiketlerinde; satış fiyatları ile birim fiyatlarının kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması zorunludur (Fiyat Etiketi Yönetmeliği, 5/(4). madde).
• Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir (Fiyat
Etiketi Yönetmeliği, 5/(5). madde).
• Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim fiyatının belirtilmesine gerek yoktur (Fiyat Etiketi
Yönetmeliği, 5/(6). madde).
• Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır. Hizmetlere
ilişkin tarifelerde hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve bu fiyatın uygulanmaya başlandığı
tarihin belirtilmesi yeterlidir (Yönetmelik ile eklenen 5/(7). madde).
• Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine gerek yoktur
(Yönetmelik ile eklenen 5/(8). madde).
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3. Etiket ve Listelerde Bulunması Zorunlu Hususlar Nelerdir?
• Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. fıkrasına göre, etiket ve listelerde yer alması gereken hususlar
aşağıdaki gibidir:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Malın üretim yeri,
Malın ayırıcı özelliği,
Malın tüm vergiler dahil satış fiyatı,
Malın birim fiyatı,
Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,
Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen şekil, logo ve işaret.
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4. Etiket Zorunluluğu Olmayan Mallar
• Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak açıkça yazılı bulunan mallarla, kitap, dergi,
ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve artırma suretiyle veya özel kanunlarına göre satışı
yapılan mallarda etiket bulundurulması zorunlu değildir (Fiyat Etiketi Yönetmeliği 6/(1). madde).
• Satış fiyatı, ulusal veya uluslararası borsa veya benzeri kurum ya da kuruluşlarca ya da ticari örf ve adetlere
göre belirlenen veya uygulanan kıymetli taş veya madenlerden yapılmış mallarda da etiket ve liste koyma
zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu malların cinslerine göre birim satış fiyatları; bu Yönetmelik hükümlerine
aykırı olmamak üzere, satışa arz edildikleri işyerinin uygun bir yerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir bir
şekilde gösterilir. Bu satış fiyatlarına işçilik bedelinin dahil olup olmadığı ayrıca belirtilir (Fiyat Etiketi
Yönetmeliği 6/(2). madde).
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5. Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu
• 05.10.2018 tarih ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına
İlişkin Tebliğ (‘’Tebliğ’’)kapsamında perakende olarak tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat
listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

• Buna göre, yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde
yerleştirilmesi zorunludur (Tebliğ, 6/(2). madde).
• Etiketlerde ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu olan ve şekli Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yerli
üretim logosu aşağıdaki gibidir (1 No.lu Tebliğ Eki):
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6. Yerli Üretim Sayılan Mallar
• Tebliğ’in 6. maddesine göre yerli üretim sayılan mallar aşağıdaki gibidir:
✓ 17.04.1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen mallar,
✓ Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri,
✓ 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18’inci maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde
edilen veya üretilen mallar.
• 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1’inci maddesinin birinci fıkrası; ‘’Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya
terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile
kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya
istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri
ve buraları işletenler sanayici sayılır.’’ şeklindedir.
• Buna göre; bir maddenin niteliğini, şeklini, özelliğini veya bileşimini kısmen veya tamamen değiştirmek veya
işlemek için sürekli ve seri halde üretilmesiyle veya madenlerin çıkarılıp işlenmesiyle iştigal eden işletmeler
tarafından Türkiye’de üretilen mallar yerli üretim sayılmaktadır.
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•
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
•
•

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar aşağıdaki
gibidir:
Türkiye’de çıkartılan madencilik ürünleri,
Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler,
Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar,
Türkiye’de yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
Türkiye’de tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri,
Türkiye’de kayıtlı veya tescilli olup, Türkiye’nin bandırasını taşıyan araçlar tarafından herhangi bir ülkenin kara suları
dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri,
Türkiye’de kayıtlı ya da tescilli olan ve Türkiye’nin bandırasını taşıyan, fabrika gemilerde (f) bendinde öngörülen
ürünlerden elde edilen eşya,
Türkiye’nin kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki toprağın altından münhasır işletme
hakkına sahip olarak Türkiye’ tarafından çıkartılan ürünler,
Sadece hammadde elde etmek için Türkiye’de toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde
edilen atık ve artıklar,
Yukarıdaki bentlerde sayılan eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ile bunların türevlerinden
elde edilen eşya.
Buna göre, yukarıda sayılan Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar yerli üretim sayılan mallardır.
Bunun yanı sıra, 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu
Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Tebliğin 5. maddesine ‘’(2) Yerli üretim logosu
bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine gerek yoktur.’’ fıkrası eklenmiştir.
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7. Usul ve Esaslara Uyulmadığı Takdirde
• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ‘’Ceza Hükümleri’’ başlıklı 77. maddesi uyarınca; fiyat
etiketi yükümlülüğüne aykırılığı tespit edilen her bir işlem için 2019 yılı için uygulanacak idari para cezası 339
TL’dir.
• Bunun yanı sıra, hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya
çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya
karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik
hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik
haklarından biri ile birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir (Kanun,
15/(1). madde).
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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