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NORMAL
Sayı : E-35889452-003.300-011258
Konu : Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hk.

ODALARIMIZA ( 2022 / 32 ) NOLU GENELGE

İlgi : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı'nın 04.03.2022 tarihli ve
34315186-642-76/30 sayılı yazısı.

Üst kuruluşumuz TESK Genel Başkanlığının (ilgi) genelgesinde:"İlgide kayıtlı ve ekte bir sureti
sunulan yazıda, özellikle cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satışına ilişkin olan Yenilenmiş
Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğin 31221 sayılı ve 22/8/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdiği ve bu Yönetmelik kapsamında yürütülen ve aşağıda yer verilen uygulamalara dikkat
edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 Kullanılmış ikinci el cep telefonunun perakende ticaretinde yenileme yetki belgesi bulunmayanlar
veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından
yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılması yasaklanmış,

 Yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış cep telefonları ile tabletlerin
tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa
yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunluluğu getirilmiş,

 Yenileme merkezleri ile bunlara bağlı yetkili satıcılar tarafından satışa sunulan yenilenmiş cep
telefonlarının perakende satışında uygulanacak Katma Değer Vergisi oranı %1’e indirilerek
uygulamanın yaygınlaştırılması sağlanmış,

 Yenilenmiş cep telefonunun kredi kartı ile alımında taksitlendirme tutar ve süresi, fiyatı beş bin
Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan
cep telefonları için altı ay olarak belirlenmiş, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici
kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan üçbin beş yüz Türk Lirası tutarının beş
bin Türk Lirası olarak artırılmasına, vade sınırının ise fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep
telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için üç ay
olarak belirlenmesine karar verilmiştir."denilmektedir.
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Denetimler esnasında mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi halinde idare müeyyidelerle
karşılaşılmaması açısından,

Konunun ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda ;
Bilgilerinize ve gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Başkan Vekili

Ek: T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicilerin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Yazısı
(1Sayfa)


