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KAYSERİ VALİLİG ...
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 49351098-401.01.04
Konu: Fiyat Etiketi Denetimi

DAGITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Fiyat Etiketi"
başlıklı 54. Maddesinde yer alan" Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu madde hükümlerinin
uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler." Hükmü amirdir.

Ticaret Bakanlığı 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı yazılarıyla; "Açık halde satılan
mallar" anılan Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesindeyer alan "Bu Yönetmelikte
geçen; a) Açık halde satılan mal: Önceden paketlenmeksizin. tüketicinin hazır bulunduğu bir
ortamda ölçülerek satılan malı, (...)ifade eder. "hükmü ile düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, bakliyatlar, baharatlar, kuruyemiş, kasap ve manav ürünleri, kilo ile satılan
unlu mamuller, pasta, balık, şarküteri vb. ürünler, mevzuatta açık halde satılmaya elverişli olan
hükmü ile ifade edilen malların "önceden paketlenmeksizin", tüketicilere "birim fiyatları"
üzerinden, istedikleri ağırlık miktarınca ölçülerek "satış fiyatının" satış anında etiketlenerek malın
paketi üzerine iliştirilmesi suretiyle satın alınmasına imkan verecek şekilde yapılan satışlara ilişkin
olarak uyulması gereken yasal düzenlemelere yukarıda yer verilmiştir.

Bu doğrultuda, açık halde satışa sunulan ürünlerin birçoğu satıcı tarafindan hazır bulunan
ambalaj, kutu, paket, kap vb. muhafaza ürünleri içerisine koyularak tüketiciye satılmadan önce,
yukarıda yer alan ve uymayanlar hakkında idari yaptırımı bulunan bu yasal yükümlülükler dolayısıyla
fiyat etiketinin yanıltıcı ya da aldatıcı herhangi bir bilgi içermemeleri amacıyla, bu tür ambalaj, kutu,
paket, kap vb. muhafaza ürünlerinin darası alınarak satılacak ürünün ölçülmesi suretiyle net miktar
üzerinden satış fiyatının belirlenmesi ve bu sayede satış fiyatının birim fiyat ile uyumlu olması ve
etiketin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içermeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde ürünlerin ambalajları
üzerindeki bilgiler ile ürünlerin fiyat etiketinde yer alan bilgilerin aynı olmadığı dile getirildiğinden
etikette yer alması zorunlu olan ve yukarıda belirtilen hususlar yönüyle de değerlendirme yapılması
gerekliliği ortaya çıkmıştır" Denilmektedir.

Konuyla ilgili mezkur yazı yazımız ekinde gönderilmektedir.
Gereğini rica ederim.

Mehmet Sadık TUNÇ
Vali a.

Vali Yardımcısı

EKLER
EK 1:Fiyat Etiketi Denetimi yazısı
EK 2: Denetim tablosu
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DAGITIM:
ı-Kayseri Büyükşehir Belediye

Başkanlığı ve ı6 İlçe Belediye
Başkanlığına

2- Kayseri Ticaret Odası
Başkanlığına

3- Develi Ticaret Odası
Başkanlığına

4- Yahyalı Ticaret Odası
Başkanlığına

5- Bünyan Ticaret Odası
Başkanlığına

6- Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar
Odalan Birliği Başkanlığına

7- Kayseri Sanayi Odası Başkanlığına
8- Kayseri Ticaret Borsası Başkanlığına

ADRES: Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi Düvenönü İş Merkezi 10ILMelikgazi !KAYSERİ TEL:
(0.352) 2201202 FAKS: (0.352) 2201205 e-posta:kayseri.tim@gtb.gov.tr


