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11.10.2018
Sayın İlgili,
Bu kısa bilgi notu, mevzuatımızdaki güncel bir gelişme hakkında sizi bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmıştır. “Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin
Tebliğ” (“Tebliğ”), Fiyat Etiketi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) m.5’e dayanılarak
05.10.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ’in amacı, tüketicilere
sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim
logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Etiketlerde ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususlar, Yönetmelik ile uyumlu
olarak Tebliğ m.5’de düzenlenmiştir. Buna göre, etiket ve listelerde malın üretim yeri,
malın ayırıcı özelliği, malın tüm vergiler dahil satış fiyatı, malın birim fiyatı, malın satış
fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ve üretim yeri Türkiye olan mallar
için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret bulunması zorunludur.
Tebliğ m.6’ya göre yerli üretim sayılan mallar şu şekilde belirtilmiştir:
1.

Türkiye’deki sanayi işletmelerinde üretilen mallar,

2.

Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri,

3.

Gümrük Kanunu m.18’de belirtildiği çerçevede Türkiye’de elde edilen veya
üretilen mallar.

Bu doğrultuda, üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde
kullanılması zorunlu yerli üretim logosunun şeklinde ve kullanımında dikkat edilmesi
gereken hususlar belirtilmiştir.
1.

Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir
ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi zorunludur.

2.

Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde, belirtilen orijinal
renklerinde ve şeklinde yer alır.

3.

Yerli üretim logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda
belirtilen oranlara uyulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, Tebliğ m.6 kapsamında olmayan
ürünler yerli üretim sayılmayıp herhangi bir logo eklenmesi gerekmemektedir. Bu
ürünlere ait etiket ve listelerde malın üretim yeri, malın ayırıcı özelliği, malın tüm
vergiler dahil satış fiyatı, malın birim fiyatı, malın satış fiyatı ve birim fiyatının
uygulanmaya başladığı tarih belirtilmelidir.
Tebliğ 05.10.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yukarıda anılan konular hakkında herhangi bir soru veya yorumunuz bulunduğu
taktirde bizimle iletişime geçmekte lütfen tereddüt etmeyin.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu
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