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Sayı : 35889452-005.503
Konu : Fiyat Etiketi Denetimi

ODALARIMIZA ( 2020 / 209 ) SAYILI GENELGE

28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fiyat
Etiketi Yönetmeliği” ile fiyat etiketine ilişkin yapılan yasal düzenlemeler hakkında, üst
kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’ nın
01.10.2020 tarih ve 160 sayılı genelgesi, 05.10.2020 tarih ve 202 sayılı ANKESOB
Genelgemizle duyurulmuştur. Bu doğrultuda, Oda üyelerimizin bu düzenlemelerde yer alan
hususlara ilişkin olarak bilgilendirilmesi önemli ve zaruri bulunmaktadır. Yeni fiyat etiketi
düzenlemesinin açık halde satılan “bakliyatlar, baharatlar, kuruyemiş, kasap ve manav
ürünleri, kilo ile satılan unlu mamuller, pasta, balık, şarküteri vb. ürünlerine” ilişkin olduğu
anlaşılmaktadır.

Söz konusu mevzuatın gereklerine uyulabilmesi ve tüketiciyi 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 çerçevesinde; İl
Müdürlüğü ve Belediyeler gibi ilgili Odalarımız da uygulama ve denetim konusunda
görevlidirler.

Bu konuda, ANKARA VALİLİĞİ’ nden alınan “Ticaret İl Müdürlüğü” ifadeli
01.10.2020 tarih ve 63552950-404.13-E-00057838767 sayılı yazı da; bir üst paragrafta belirtilen
görev hükmü uyarınca ilgili belediye ve odalarca anılan mevzuat kapsamında fiyat etiketi
denetimlerinin yapılması ve denetim sonuçlarının aşağıda yer alan Denetim Sonuçları
Tablosuna işlenerek 15.10.2020 tarihine kadar Müdürlüğe bildirilmesi istenilmektedir.

Ankara Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü) Fiyat Etiketi Denetim Sonuçları Tablosu

Denetlenen

Firma Sayısı

Denetlenen
Ürün Sayısı

Aykırı Bulunan
Firma Sayısı

Aykırı Bulunan
Ürün Sayısı

Uygulanan İdari Para
Cezası Tutarı (TL)

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden 1d988bca-41a0-4bc3-854f-33fc5e20422e kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Bakliyatlar, baharatlar, kuruyemiş, kasap ve manav ürünleri, kilo ile satılan unlu
mamuller, pasta, balık, şarküteri vb. ürünlerine” ilişkin üyeleri bünyesinde barındıran
Odalarımızın İDDG birimlerince acilen denetimlerin gerçekleştirilerek, sonuç tablosunun bir üst
yazı ilişiğinde 13.Ekim.2020 günü mesai bitimine kadar Birliğimize gönderilmesi hususunu:

Gereği için önemle rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır

Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Yardımcısı Başkan Vekili
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