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Konu : Ürün Künyeleri

2021 / 28 – SAYILI GENELGE :

ANKARA VALİLİĞİ’ nden alınan “İl Hal Hakem Heyeti Başkanlığı” ifadeli
E-47045630 sayılı “Ticaret İl Müdürlüğü” 27.01.2021 tarih ve 433.99-00060990661 referans
sayılı yazıda:

“5957 saylılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendinde; künye: malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait
olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun
görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiket veya bu bilgileri içeren belge olarak
tanımlanmıştır. Mezkur kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrasında ise perakende satış
yapan üreticiler hariç toptan veya perakende satış yapan diğer satıcıların; malların
izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca
belirlenecek teknik özelliklere sahip künyelerin, kap ve ambalajların üzerinde bulundurulmasını
sağlamak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, mezkur Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; 5 inci
maddenin on birinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beşbin Türk Lirası (2021 yılı için
on iki bin sekiz yüz dört Türk Lirası) idari para cezası uygulanacağı ifade edilmiştir.

Ürün künyelerinin sebze ve meyvelerin perakende satışının yapıldığı market, bakkal,
manav ve Pazar yerlerinde bulundurulması önem arz etmektedir.”

Denilerek:
“Bu itibarla, ortaya çıkabilecek durumlarda odanız üyesi olan esnafların cezai

müeyyidelerle karşılaşmamaları bakımından, künyelerin mevzuat hükümlerine uygun olarak
basım ve kullanımında uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkarılan ekli Genelge
çerçevesinde hareket etmeleri konusunda bilgilendirilmeleri ve gereğince hareket etmeleri”
İstenmektedir.

Ürün Künyeleri Hakkında söz konusu 2018/1 Sayılı Genelge sureti ilişikte olup;

Gereği ve bilgileriniz için rica ederiz.

e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN
Genel Sekreter Yardımcısı

e-imzalıdır
Hüseyin AR
Başkan Vekili

Ek: İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genelgesi (2018/1) 2 Sayfa.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden 4f225fe9-7489-452d-8d28-7573fc90300a kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.


