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Konu : Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik.

ODALARIMIZA ( 2022 / 26 ) NOLU GENELGE:

Üst kuruluşumuz TESK Genel Başkanlığının (ilgi) genelgesinde ; "Ticaret Bakanlığı tarafından
hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Şubat 2022 tarihli
ve 31754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Buna göre, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı,
tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilecektir.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin
uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacaktır. Meyve ve sebze gibi
çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan
bir önceki fiyat esas alınacaktır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacaktır.

Etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacaktır.

Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa
söz konusu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacaktır.

Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu
yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine, aynı
nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak,
bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacaktır.

Söz konusu değişiklikler 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ayrıca Yönetmelikte yer alan mevcut düzenleme uyarınca; Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu
Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu
Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere
aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilecektir." denilmektedir.

Söz konusu, Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı Esnaf ve Sanatkarımıza duyurulması hususunu:

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
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