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llgi: Antalya Ticaret ll Müdürlüğü'nün30/09/2020 tarih ve E-00057B14353 sayılı genelgesi

Antalya Ticaret ll Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; 6502 sayılı Kanun ve Fiyat Etiketi
Yönetmeliği hükümleri gereğince, ürünlerin ambalajları üzerindeki biIgiler ile ürünlerin fiyat
etiketinde yer alan bilgilerin aynı olup olmadığı, etikette yer alması zorunlu olan ve yazıda
belirtilen h ususlar yön üyle mevzuat gereğ ince değerlend irilerek, tüketicileri yan ıltıcı ya da aldatıcı
bilgilendirmelerin önüne geçmek amacıyla fiyat etiketi denetim ve incelemelerin yapılması
istenmiştir.

Bu itlbarla, söz konusu mevzuatın gereklerine uyulabilmesi ve tüketlciyi yanıltıcı ya da

aldatıcı bilgilendirmelerin önüne geçmek için 6502 sayılı Kanunun "Fiyat Etiketi'başlıklı 54 üncü

maddesinde yer alan; '(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin

uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler." Hükmü uyarınca, fiyat

denetimlerinin yapılması ve sonucunun üst yazı ekinde yer alan Denetim Sonuçları Tab]osu ile

1 2/ 1 0/ 2020 tarihine kadar Birliğimize iletiImesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkörlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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Bakanlığıııız Tüketicinin Korıınması vc Piyasa Gözetinıi Genel Miidıiılüğü'nün

z9.0g.202l) taıih ve 57787490 sayılt yazısı gereği 6502 sayılı Kanun ve Fiyat Etiketi

yönebneliği hükünıleri gereğinoe, ürünlcrin ambalajları üzerindeki lıiIgiler ile üriirılcıİn fiYat

etiketirıde yer alan bilgilerin aynl olrıp olmadığı, ctikette yeı,alması zorunlu olan vc yazıda

bglirtilcn hususlaı. yönüyle mevzuat gereğince değerlendirilerek, tiikeıicileri yaıııltıcı ya da

aldatıcı bilgilcndirmclcrin önüne geçmek amaçıyla fiyat etiketi dcnctim ve ince|emelerinin

yapılması istenmiştiı.

Bu itibarla, söz konusu meva]attn gerektu-ine uyulabilmesi ve tiiketiciyi yanılhcı ya

da aldatıcl hilgilendinııelerin öniinc gcçmck için,6502 sayılı Kanuııun "Fiyat ctiketi" başlıklı

54 üncü ma<ldesiııde yer alan; "(,4) Bakanlık, brıleıliyaler ve ilgili odalar, bıı madde

hükümleriııin uygulanma,ıı ve izlennıesiııe it$kiıı işleri yüıülmekle grirevlidirler." bi*imi

uyaTlnca, Birliğinize bağlı odalara gcrckli dulurunuu yapılarak, ilgili mcvzuat çerçevesiırde

fiyat etiketi deııetimleriıriıı yapıInıası ve sonucunun üst yazı ckindc yer alen Denötinı

Sonuçları Tablosu ile 13,10.2020 tarihine kadaı aşağıda yeı alaıı adresleı üzcrinden(e-nail,

KEP) Tiiketicinin Korunması ve Piyasa GöZelimi Gcncl Müdüı,|üğü,ne sunulmak üzere

Müdürliiğiinıiizc bildirilmesi hususunda gereğini ıica cdcrim.
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...... Valiıigi (Ticaret il Müdürlüğü) Fiyat Etikoti Dcnctİm Sonuçlan Tablosu

Denetlencn
Üriin Sayısı

f)eıretlenen
Finna Sayısı
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