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22.02.2022
Sayın İlgililer,
İşbu bilgilendirme notu, 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(“Fiyat Etiketi Yönetmeliği Değişikliği”) ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te (“Haksız Fiyat
Yönetmeliği Değişikliği”) yapılan değişiklikler hakkında sizleri bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
Fiyat Etiketi Yönetmeliği Değişikliği
28.06.2014 tarihli 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “İndirimli satışlar”
başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrası, Fiyat Etiketi Yönetmeliği Değişikliği ile 18.02.2022
tarihinde değiştirilmiştir.
Fiyat etiketi mevzuatı kapsamında, indirim yapılan ürünlerde indirimli fiyatın yanı sıra
indirimden önceki fiyatın da etiketlere yerleştirilmesi zorunludur. Fiyat Etiketi
Değişikliği’nden önce ürünlere uygulanan indirim oranı ve miktarı indirimden bir önceki
fiyat esas alınarak hesaplanmakta idi. Söz konusu değişiklik ile meyve ve sebze gibi
çabuk bozulabilen ürünler haricinde indirimli satışa konu edilen ürünlerin indirimden
önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz 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 alınmaya devam edecektir. Söz konusu düzenleme,
tüketicilerin ürünlerdeki gerçek fiyat indirimini görmelerini sağlamayı ve satıcıların
fırsatçılık yapmalarını engellemeyi hedeflemektedir. Fiyat Etiketi Değişikliği
01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe aykırı davranan kişilere mevzuat
kapsamında, ihlal başına 615-TL idari para cezası uygulanabilecektir.
Haksız Fiyat Yönetmeliği Değişikliği
6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“6585 sayılı
Kanun”) Ek Madde 1’in 1. fıkrası; üretici, tedarikçi ve perakendecilerin ürünlerin satış
fiyatlarında fahiş artış yapamayacağını düzenlemektedir. Aynı maddenin 2.
fıkrasında ise üretici, tedarikçi ve perakendecilerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa

dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara
ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’ne göre, 6585 sayılı Kanun’un ilgili
hükmünün 1. fıkrasına aykırı hareket edenlere 10.000-TL’den 100.000-TL’ye kadar
idari para cezası verilebilmesi mümkündür. Bu yaptırımda herhangi bir değişikliğe
gidilmemiştir.
Diğer taraftan, Haksız Fiyat Yönetmeliği Değişikliği’nden önce söz konusu hükmün
2. fıkrasına aykırı hareket edenlere 50.000-TL’den 500.000-TL’ye kadar idari para
cezası verilebiliyordu. 18.02.2022 tarihli Haksız Fiyat Yönetmeliği Değişikliği ile 6585
sayılı Kanun’un Ek Madde 1’in 2. fıkrasına aykırılık halinde 100.000-TL’den 2.000.000TL’ye kadar idari para cezası verilebilecektir. İlgili değişiklik 18.02.2022 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu değişiklik ile üretici, tedarikçi ve perakendecilerin piyasada darlık yaratıcı,
piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara
ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunmaları halinde hükmedilecek olan idari para
cezasının alt ve üst sınırları artırılmıştır. Böylece piyasadaki rekabeti bozan faaliyetlere
ilişkin caydırıcılığın artırılması amaçlanmaktadır.
18.02.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği Değişikliği ve
Haksız Fiyat Yönetmeliği Değişikliği’ne ilişkin hazırlamış olduğumuz kısa bilgilendirme
notu burada sona ermektedir. Bilgilendirme notumuzun yeterli ve anlaşılır olduğunu
umut ediyoruz.
Yukarıda anılan konulara ilişkin herhangi bir soru veya yorumunuz bulunması halinde,
lütfen bizimle irtibata geçmekten tereddüt etmeyiniz.
Saygılarımızla,
Güzeldere Balkan Hukuk Bürosu
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