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BALIKESİR TiCARET ODASINA
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tarihli ve 337 25620-401.01.04 -00030705562 sayılı Bal*esir Valiliği

Ticaıet il Müdiıılüğünün yazıst.

Bahkesir Valiliği Ticaret İı Miıdtırıtıgtınun ilgi yazısı ile belirtilen Fiyat Etiketi ve
İndirimli Satışlar ile ilgili reklam metaryelleri ile mal ve hizmetlere ilişkin fiyat etiketleri
hazırlarken ve tiiketicinin bilgisine sunulurken ekte bahsi geçen mevzuat hiikümlerine riayet
edilmesinin hatırlatılması, indirim öncesi fiyatlar ve indirim oranları konusunda tiiketicilerin
yanıltılmaması, fiyat etiketlerinin karışıklığa yol açmayacak şekilde diizenlenınesi gerektiği
hakkında üyelerinize bilgilendirme yapılması talep edilrniş olup;
Konunrrn tuafınızca değerlendirilerek tiim üyelerinize bilgilendirme yapılması
hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.
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BELEDiYE BAŞKANLIĞINA
BAL!KEsiR
n Korunması Hakkında Kanun'un "Fiyıt Etiketi" başlıklı 54.
yı ve 28 Haziıan 2017 tarihli Fiyat Etiketi Yön€tmeliği'nde de
sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tırife ve nyst listcleıinin ş€kli,
ve indirimli satışlara ilişkin usul ve esıslar ayrıntılı olarak
ndan 6502 sayılı Kanun'un 6l inci maddesinde ticari reklamlarda

6502 savılı
maddesi ve 29044
perakende olarak

içeriği, kullanıl

düzenlenmiştir.
uyulması gereken

esaslar belirtilmiştir-

ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin "Fiyat bilgisi
l3. maddesi4de bir mal veya hizmete ilişkin fiyata yer verilen
ğereken kurallar; "İndirimIi satış reklımlın" başl,klı'l+. rİıaddesinde
ilişkin indirim yapıldığını gösteren yazılı, sesli veya görsel herhangi

Ayrıca, Ticari
içeren reklamIır"
reklamlarda
ise bir mal veva
bir ibarenin ver

Bu

kapsamda,

Balıkesir llimizde

fa,

satışlara ilişkin
materyalleri ile mal
sunulurken
hatırlatılmasl,

yanılılmaması, fiyaı eıikeılerinin karışıklığa yol açmayacak şekilde d0z
ve yukarıda bahsi ge, en hUktlmlerin ihlal edilmesi durumunda 6502 sayılı
idari para cezalarının uygulanabileceği
77 nci madde|eri
yapllmasının faydall
değerlendirilmekted ir.
Bu çerçevede
çalışmaların yapılmasını ve sonucunda Bakanl
gönderilmesi hususunda;

üzere her ay

Gereğini rica
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