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YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2014 tar�hl� ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan F�yat Et�ket� Yönetmel�ğ�n�n 4
üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b), (c), (g) ve (h) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak�
bent eklenm�şt�r.

“b) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
c) F�yat et�ket�: Satıcı tarafından perakende satışa arz ed�len mallara �l�şk�n olarak Yönetmel�k �le bel�rlenen

zorunlu hususlar hakkında tüket�c�ler� b�lg�lend�rme amacı �le kullanılan et�ket�,”
“g) Malın b�r�m f�yatı: B�r malın t�car� teamül �le yerleşm�ş satış usul ve şek�ller�ne göre adet, uzunluk, ağırlık,

alan veya hac�m ölçüler�nden malın türüne uygun olan ölçü b�r�m�n�n net m�ktarıyla �fade ed�len tüm verg�ler dâh�l
f�yatını,”

“h) Satış f�yatı: Satılan b�r malın net m�ktarı üzer�nden hesaplanan tüm verg�ler dah�l peş�n f�yatını veya
sunulan h�zmet�n tüm verg�ler dah�l peş�n f�yatını,”

“n) Net m�ktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemes� ve mal �le b�rl�kte ambalajlanan d�ğer malzemeler har�ç
m�ktarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına “bulunması” �bares�nden sonra gelmek
üzere “ve Türkçe yazılması” �bares� ve aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“f) Ambalajlı malın satış f�yatından ayrı olarak ambalajın tesl�m�ne ve �ades�ne �l�şk�n depoz�to bedel� var �se
söz konusu bedel�n tutarı.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “malın veya” �bares�nden sonra gelmek
üzere “ambalajının yahut kaplarının üzer�ne;” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) İnd�r�ml� satışa konu ed�len mal veya h�zmet�n �nd�r�ml� satış f�yatı, �nd�r�mden öncek� f�yatı, tar�fe ve

f�yat l�steler� �le et�ketler�nde göster�l�r. İnd�r�ml� satışa konu ed�len mal veya h�zmet�n �nd�r�mden öncek� satış
f�yatının tesp�t�nde �nd�r�m�n uygulandığı tar�hten öncek� otuz gün �ç�nde uygulanan en düşük f�yat esas alınır. Meyve
ve sebze g�b� çabuk bozulab�len mallara �l�şk�n et�ketlerde �nd�r�m m�ktarı veya oranı hesaplanırken �nd�r�ml� f�yattan
b�r öncek� f�yat esas alınır. Bu hususlara �l�şk�n �spat külfet� satıcı veya sağlayıcıya a�tt�r.”

MADDE 5 – Bu Yönetmel�k 1/3/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
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