
FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE 1 MART 2022 
TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE 

DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 18 Şubat 2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Bu çerçevede Fiyat Etiketi 
Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) özellikle malın satış fiyatı ile 
birim fiyatının hesaplanması, etikette yer alması zorunlu 
hususlara Türkçe yer verilmesi, ambalajlı ürünler ve indirimli 
satışlara ilişkin hususlar düzenlendi. Değişiklikler 1 Mart 2022 
tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu değişikliklerin Ticari 
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te olduğu gibi özellikle 
perakende sektörünü etkilemesi beklenmektedir. 

Değişiklikler kapsamında Yönetmeliğin mevcut bazı 
hükümleri tadil edildi.

Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı dördüncü maddesinde bazı 
değişiklikler ve eklemeler yapıldı:

“c) Fiyat etiketi: Satıcı tarafından perakende satışa arz 
edilen mallara ilişkin olarak Yönetmelik ile belirlenen 
zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı 
ile kullanılan etiketi,”
“g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş 
satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan 
veya hacim ölçülerinden malın türüne uygun olan ölçü 
biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil 
fiyatını,”
“h) Satış fiyatı: Satılan bir malın net miktarı üzerinden 
hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatını veya sunulan 
hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatını,”
“n) Net miktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal 
ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını,”

Böylece fiyat etiketinde yer alması gereken hususlar daha 
kapsayıcı bir şekilde ifade edildi ve malın satış fiyatı ile birim 
fiyatının net miktar üzerinden vergileri dahil olarak 
hesaplanması gerekliliği hususu düzenlendi.

Yönetmeliğin “Etiket Bulundurma Zorunluluğu” başlıklı 5. 
maddesinin ikinci fıkrasına “ve Türkçe yazılması” ibaresi 
eklendi, bu sayede etiket ve listelerde bulunması zorunlu 
hususların Türkçe yazılması gerektiği hususu düzenlendi. 
Anılan maddeye eklenen f bendi ile depozito bedeli söz 
konusu olacak ambalajlı ürünler bakımından var ise bu 
bedelin belirtilmesi zorunluluğu getirildi.

Ambalajlı ürünler bakımından getirilen bir diğer değişiklik ile 
“Etiketin Konuluş Biçimi ve Yeri” başlıklı 7. madde 
kapsamında “ambalajının yahut kaplarının üzerine” ibaresi 
eklendi. Bu sayede etiketin ambalajın veya kabın üzerine 
konulabileceği hususu düzenlendi.

AMENDMENTS TO REGULATION ON PRICE LABELS TO 
TAKE EFFECT 1 MARCH 2022

A regulation amending the Regulation on Price Labels was 
published in the Official Gazette dated 18 February 2022 and 
numbered 31754. The new amendments address aspects of 
the Regulation on Price Labels (“Regulation”) such as the 
calculation of the sales price and the unit price of goods, the 
mandatory information being written on the label in Turkish, and 
issues related to packaged products and discounted sales. The 
amendments entered into force on 1 March 2022 and are 
expected to affect the retail industry in particular, similar to 
the Regulation Amending the Regulation on Commercial 
Advertising and Unfair Commercial Practices.

The amendments have changed certain existing 
provisions of the Regulation.

Certain amendments and insertions were made in Article  4 of 
the Regulation  entitled “Definitions”:

“c) Price Label: The label used by sellers to inform 
consumers about the mandatory issues determined by the 
Regulation regarding goods offered for retail sale.”
“g) Unit price of the good: The price of a good, including 
all taxes, expressed in the net amount of the unit of 
measurement suitable for the type of the good, in terms of 
quantity, length, weight, area or volume, according to the 
commercial practices and established sales methods and 
forms.”
“h) Sales price: The cash price including all taxes 
calculated on the net amount of a good sold or the cash 
price of the service provided including all taxes.”
“n) Net quantity: The quantity of the packaged goods 
excluding the packaging material and other materials 
packaged together with the goods.”

 
Thus, the issues that must be included in the price tag were 
expressed in a more inclusive way and the requirement to 
calculate the selling price and unit price of the goods over 
the net amount, including taxes, was adopted.

The phrase "and to be written in Turkish" was added to the 
second paragraph of Article 5 of the Regulation entitled 
“Obligation to Have Labels”, emphasizing that mandatory 
items must be written on labels and lists in Turkish.

Another change regarding packaged goods was the addition of 
the phrase "on the packaging or containers" to Article 7, entitled 
"Label Placement". The label can be placed on the packaging 
or cover pursuant to this amendment.



Yönetmeliğin “İndirimli Satışlar” başlıklı 11. maddesi “İndirimli 
satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, 
indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde 
gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin 
indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin 
uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde   uygulanan en 
düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk 
bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı 
hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu 
hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.” 
şeklini aldı. Anılan değişiklikle, 1 Şubat 2022 tarihli ve 31737 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız 
Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ile getirilen düzenleme ile uyumlu olarak, indirimli 
satışa konu ürünlerin indirimden önceki satış fiyatının 
tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün 
içerisinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınacağı hususu 
düzenlendi. 

Yürürlük

Yönetmelik’te değişiklik yapan hükümlerin, 1 Mart 2022 
tarihinde yürürlüğe girdi.

Article 11 of the Regulation, entitled “Discounted Sales”, was 
amended to read as follows: “The discounted sales price of a 
good or service subject to discounted sale must be shown on 
the label along with the price before the discount, tariff and 
price lists. In the determination of the sales price of the goods 
or services subject to discounted sale before the discount, the 
lowest price in the 30-day period preceding the discount 
date is taken into consideration. When calculating the 
discount amount or rate on the labels of perishable goods such 
as fruits and vegetables, the price immediately preceding the 
discounted price is taken as the basis. The burden of proof 
regarding these matters lies with the seller or supplier.” This 
amendment introduced the requirement to look to the lowest 
price in the 30-day period preceding the discount date when 
determining the sales price before the discount, in alignment 
with the requirement introduced with the Regulation Amending 
the Regulation on Commercial Advertising and Unfair 
Commercial Practices, published in the Official Gazette dated 1 
February 2022 and numbered 31737.

Entry into Force 

The provisions amending the Regulation entered into force on 
1 March 2022. 
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