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TEBLİĞ 

 

Ticaret Bakanlığından: 

FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU  

KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi 

zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat listelerini kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü 

ve 84 üncü maddeleri ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 

inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 

b) Birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya 

hacim ölçülerinden biriyle ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını, 

c) Etiket ve fiyat listesi: Bir malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, satış ve birim fiyatının değişiklik 

tarihi, üretim yeri, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen logo ile ayırıcı özellikleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere 

kullanılan, çeşitli boyut ve şekillerdeki fiyat etiketini veya etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri 

kapsayan listeleri,  

ç) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 

d) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda 

kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları, 

e) Üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi, 

f) Satış fiyatı: Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu tüm vergiler dâhil peşin fiyatını, 

g) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, 

ğ) Yerli üretim logosu: Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya 

işareti, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Etiket ve fiyat listelerinde bulunması gereken hususlar 

MADDE 5 – (1) Etiketlerde ve fiyat listelerinde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur: 

a) Malın üretim yeri, 

b) Malın ayırıcı özelliği, 

c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, 

ç) Malın birim fiyatı, 

d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, 

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret. 

Malın üretim yerinin belirlenmesi 

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan mallar yerli üretim sayılır: 

a)                17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen mallar, 

b) Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri, 

c) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de 

elde edilen veya üretilen mallar. 



Yerli üretim logosu ve kullanımı 

MADDE 7 – (1) Etiketlerde ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu olan ve şekli Bakanlıkça belirlenen yerli 

üretim logosu Ek-1’de yer almaktadır. 

(2) Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde 

yerleştirilmesi zorunludur. 

(3) Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde, Ek-1’de belirtilen orijinal renklerinde ve şeklinde yer 

alır.  

(4) Yerli üretim logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda Ek-1’in (2) numaralı başlığında 

belirtilen oranlara uyulur. 

Denetim 

MADDE 8 – (1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin 

işleri yürütmekle görevlidir. Bu Tebliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği 

yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

  

Eki için tıklayınız 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-4-1.pdf

