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düzenlenmesine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması ihtlyacı hasıl olduğu belirtilmekte olup,

"perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik YapıImasına Dair Kanun

Teklifi" taslağına ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.
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05,02.2021

BİRLiK VE FEDERASYONLARA 202|124 SAYILI GENELGE

Ticaret Bakanhğı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafindan Konfederasyonumuza
gönderilen yazıda; tanm ve gıda tedaıik zincirinde pazarlık gücü dengesizliğinden kaynaklanan haksız
ticaret uygulamalarının önlenmesine yönelik hükiimler içeren ve Avrupa Bırliğine üye ülkelerde
ll11l202l tarihinden itibaren uygulanması zorunlu olan |7l4l20l9 tarihli ve 20191633 sayılı Tarım ve

Gıda Tedarik Zincirinde işletmeler Arası İlişkilerde Haksız Ticari Uygulamalar Hakklnda Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Difektifine ulum sağlanması ve perakende ticaret sektörünün dinamik
yapısından doğan ihtiyaçlar ile kamuoyu beklentilerinin karşılanması amacıyla, perakende ticaretin

büİentenmesinİ ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtilmekte olup,
.,perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkrnda kanunda Değişikrik yaprlmısrna Dair kanun
Teklifi" taslağına ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

Bu doğrultuda, ekte sunulan söz konusu taslakla ilgili görüşierinizin aşağıda yer alan tablo

foımatına uygun şekilde |ll02t202l tarihine kadar konfederasyonumuza ve elektlonik ortamda

bercan@tesk.org.tr adlesine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

f; e-imzalıdır

Çetin DEMİRKAZIK
Genel Seketer V.
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EKLER: 1. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı.pdf

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme
Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme
Teklif

l-
2

TLSK, A!np.lid.Ui \.o]J oıç.ül,Irıfu!Jğ t, sJ ü,dıı B'l,gı'LlFAp\,{} B^k>d B,]çil"'I UiuJd: Kuldr ", onioı!,u, k]do,1' !, sd*ine Bıdi&

.tA. M|.cd6[J^lğ.ı ...,- ,,,... "",,-. 
..:ij.,",""iix,i",i,i,i«-i;n,aii,ı" o",u,", s",-r,a oı" ,TLIRBo,po, \.*dıfu do&

M.n ANofuM,@n,öıRığ 6 rün <na HAidRs Unoeğıwlr6"dlslMnoN

Tm.scadü|.1ğiNo:106680B^kııIüI.ı,ANIıAR-An'Joalc.k'orfİltıa''tğk.org,!r.§k,sİ.!l?lı'Oı.kep.t,
T.lj o]1] .118 ]] 69 Eak§: o]l].r]j ,a :6 Bitgiiçiİ] bercan@tesk,org,lr

75fel93beb354al29i7fiIdb5aa2b615 BELGENiN ASLI ELEKTRoNiK iMZALIDIR

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili



Tc İcıR§1 8,A_}i.{}lLİÖI l]lji<l|ç ı{ıavİİllİnı üğ]!!!_
}rüDüaLüĞü
Tn ,L 010:/:0]l
slyr E-:ı:r9og}.0ı0 0ı,0006 ı:.{:63 jT.C

TİCARE,I,BAİ{ANLIĞI
}lukuk Hiznıetle ri Ge nel Müdürlüğü

Sayı
Konu

E-27 z99 683 -0 l 0.0 l -0006 ı 242635
Düzeıleme Taslağı

GÜNLLl»ijır

https://wwüv.lurkiye gov.ırllicaf 9t-bakan li gi-ebys

DAÖITİM YERLaRİNE

Tanm ve gıda tedarik zincirinde pazarlık gücü dengesizliğinden kaynaklanan haksız ticaret
ı"ıygulamaiarının önlenmesine yönelik hükümler içercn vc Avrupa Birliğine üye ülkelerde 1.1l .2021
tarihinden itibaıen uygulanması zorunlu olan 1'7.4.2ü19 tarihli ve 20|9/633 sayılİ Tarım ve Gıda Tedarik
Zincirindğ İşletmeler Aıası İlişkilerde Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Avrupa Paılamenlosu vğ
Konsey Diıektifine uyum sağlanınası ve perakende ticaret sektörüıliin dinamik yapısınclan doğan
ihtiYaçlar ile kamuoyu beklentilerinin karşılanııası anracıyla, perakende ıicaretin diizenlenmesine iiiş-kin
üevzuatta değişiklik yapİması ihtiyacı h6sıl olmuştuı

Bu çerÇevede, ekte göndeıilen düzonleıne taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin, Mevzuat
Ha:zrılama Usrıl ve Esasları Hakkında Yöııetmelik ekinde yer alan ek_2 formuna uygun olarak en geç
15,ü2.202' tırihine kadar Bakaılığımıza bildirilmesi ve bu süre içinde görüş bildirilmemesi halinde
olumlu görüş verilmiş sayıIacağı hususlarında,

Bilgilerini ve gereğini arz ve ıica ederim.

Suavi ONAL
Bakaıi a.

Gcnel Müdiir V

Ek:
l- Diizenlçnıe taslağI netni ve gerekçcleri (10 Sayia)
2_ Karşılaştırma cttveli (9 Sayfa)

Dağıtım:
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Tarım vc Orman Bakanlığına
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Tiirkiye Esnaf ve Sanatkirlaıı Konlederasyonuna (TESK)
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PERAKENDE TİCARğTİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA
DEĞişiKLiK yAplLMAsıI{A DAiR KANuN rrxıiri rısııĞİ' -

$4l02l202l)

MADDB l, 14/1/2015 larihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaıetin Düzeıılenmesi
Hakkında kanunun l inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiriiınişıir.

"(l) Bu kaıunun aınacu perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin
kolaylaŞtııılması, perakende ticaretin seıbest piyasa ortanıında etkin ve si_irdürtı]ebilir rçkabeı
Şartlaıına göre yapılrnası, tüketicinin korunması, peıakencle işletmelerin dengeli bir şekilde
büYüme ve gelişmes,inin sağlanması. perakende işletmelerin faa.liyetleri ile ııretici, tedarİkçi ve
Perakende iŞletmeler arasındaki licari ilişkilerin düzenienııesi ve bu kapsamtjaki haksız ticaret
uygulaııalarına yönelik tedbirlerin alınmasıdır.''

MADDİ 2- 6585 sayılı Kanunun 2 nci maddesiniı birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir,

"(l) Bu Kanun; perakende işletmelerin açılış ve faaliyetlerini, üretici. tedarikçi ve
Perakende iŞletmeler arasındaki ticari ilişkileri ve bunların denetimlerine ilişkin usul ve esaslar
ile bu kanunun uygulanrnasında Bakanlık, yeıki.li idare ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
görev, yetki ve sorumluluk]arını kapsar."

MADDE 3- 6585 sayılı Kanunuıı 3 üncü nıaddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki
"Ciinırük ve" ibares,i yiirürlüklen kaldırılmışür"

MADDE 4- 6585 sayıh Kanunun 6 ncı maddesiııiır birinçi ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şckilde değişıirilnıiş ve madeleye iiçiincii, dördüıcü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

"( l) Üretici veya tedarikçiden mağazu açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı
kalılım bedeli ve bçnzeri adlar altında ürün talebiıi doğrudan etkilenıeyen herhangi biı prim
veya bedel talep ediiemez.

(2) Üretici veya iedarikçiden satışa konu ürünün talebini doğrudan etkileyen ıeklam,
anoııs, raf tahsisi veya üretici ya da tedarikçinin iininleriniı yerleştirilmesi gibi hizmetlerden
dolayı. sözleşmede türü ve oranı beiiıilmedikçe prim ya da bedel talep edilemez. Bu hölde,
prim veya bedel ta]ebinin sözleşmc süresiyie sınırlı olması ve prim ya da bedel lalebine konu
üriinün sözleşme siiresince rafta satışa sunulnıası zoruniuduı.

(3) Tanm ve gıda ürünlerinin perakende işletmeleıe üretici veya tedarikçi ya da
tedarikçiye üretici tarafından ihmal veya kusıır olmaksızın tesiiminden ya da nıülkiyetinin
devriııden sonra ürilnün bozulması ya da kaybedilmesi halinde üretici veya tedarikçiden
herlıangi biı bede] talep ediiernez.

(4) 1'arım ve gıda ürünierinin satışıyla ilgili ıniişteri şik6yetleriııin iırcelenmesine ilişkin
nıaliyetler nedeniyle, ihmal ya da kusuıu bulunmayan üıclici veya tedaıikçiden herhangi bir
bedel talep edilemez.

i5) Üçüncü ve dördüncü flkralarda belirtilen ihmal ve kusııru ispat yükümiülüğü,
perııkende işletmeler ile tedarikçi veya üretici arasındaki ticari ilişkilerde perakende işletmeye,
tedarikçi ile üretici arasındaki ticari ilişkilerde ise tedaıikçiye aittir."

MADDE 5_ 6585 sayılı Kanunun 7 nçi maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye üçüncü, dördiiocü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

"Ödeme süresi, sipıriş iptali ve iıde"
"(1) Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden

kaynaklaııan ödenıelerin, sözleşmede öngörülen taıihte yapılması esastlr. Ancak, sebze ve

ıneyveler ile üretim tarihinden itibaıcn otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına



iliŞkin ödenıelerin süresi. nıalııı 1eslim.indeıı veya ıniiikiyeiinin devıinden itibaren otuz gıinü
geÇenıez- Bakaniık, üretim tarihiııdeı ilibaren otrız gün içinde bozrıiabilen hızlı tüketim
ma]larını belirlemeye yetkilidir.

(2) Birinci fıkrada düzen]enıneyen hususlaıda 1311/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticarel Kaııununuı l530 uncu nıaddesi lıüküııleri uvgulaııır.

(3) Üreüci veYa tedarikçinin ihmal veya kusuİİndan kaynaklanaı duruınlaı hariç o1mak
iizere, üıetici, tedarikÇi ve perakende işletıneier arasındaki otuz gün içinde bozulabil"n tr.,n,
ı'c.gııla_ üıüııleriırin temin.ine yönelik sözleşmeler kapsamında verİlen sİpaıişler, üünün teslim
tarihiıden önceki otuz gün içinde, perakeııde işletnıe tarafından üıeticİ veya tedarikçi ya cia
tedarikçi tarafindan üretici aleyhine iptal cdilemez.

. (4) Üretici, tedarikÇi ve peıakende işletmeleı arasındaki taıını ve g,ıda iirünlerinin
teıı'ıinine Yönelik sözleşnıeler üıetici veya teclarikçi tarafından ta|ep edilnıeİi hal.inde yazıh
YaPıiır. Bu duıumda, sözleşme yeri ve larihiııe yer verilen sözleşmeırİn bir nüshası tiretici veya
tedaıikçiye veıilir. sözleşmelerde ürelici veya teclaıikçi aleyhine tek taraflı ,.yu g"ç-ışe
yönelik değişiklik yapı |amaz.

(5) FiYatı taıifeyle belirlenen ve oıuz güı içinde bozulabiien hıziı tüketim malları ile
diğer tarım ve gıda i.trünlerinin temini karşılığında perakende işletmeierce iiıetici veya
ledarikçiyc ya da ledarikçilerce üreliciye yapılacak ödeme vğ iadeler ile bu maddenin
uygıılanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.''

MADI}E 6- 6585 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ikinci fıkra eklenmiş ve diğeı
fıkralar bıına göre teselsül ettirilmişlir.

"(2) Promosyonlu satış kampanyasının parçası o]arı* satılan taıım ve gıda ürünlerindeki
indirim nıaliyeti tiretici veya tedaıikçiden talep edilenıez."

MAI}DE 7- 6585 sayılı Kanunun l2 nci maddesinin başlığı ve üçtiıcü fikıası aşağıdaki
şekilde değiştirilnıiş, madcieye dördüncii 1ikra eklennıiş ve diğer fıkra buna göre tese]sill
ettirilnıiştir.

"Yer ve raf tah§i§i, zincir mağazaIardı satışa sunulabilecek mıllar"
"(3) Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile

bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde toplam rafalaıının en az yüzde biri, hızlı ıüketim malı
niteliği laşıyan coğrafi işaretli iirünlerin satışına aynlır. Coğıafi işaretli ürünlerle
doldurılamayaı raf alanları öncelikle mağazanın bulınduğu ilde üretilen lıızlı tüketim malı
niteliğindeki yöıesel ürüıılerin satışı amacıyla, bu üninlerle de doldurulamayan raf alanlan ise
sırasıyla o ilin bulunduğu coğrafi bölgede ve ülke genelinde üretilen lıızlı lüketim malı
niteliğindeki yöresel üninlerin satlşt amacıyla kullanılıı. Bakan]ık, bu fıkrada belirtileı oranı
beş kalına kadaı aıtımraya yetkilidir.

(4) §lektroıik ticaıet yoluyla yapılan satışlar ile salış alanı bin beş yüz metrekaıeden
biiyük zincir mağazaların satışları hariç olınak üzeıe, gıda perakende sektöründe faaliyet
gösteren zincir ııağazalarda tütiin mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz
eşya satışı yapllamaz. Eicktronik ticaıet yolrıyla yapılaır satışlaı için diğer kanunlaı ile getiriien
yasaklzuıalaı saklıdır."

MADDE 8- 6585 sayılı Kanıınıur 13 üncü maddesine öçüncü fıkra eklenmiştir.
"(3) Gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zinciı. mağazalar pazar günleri saat

1 1.00'da açılır."

MADDE 9- 6585 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilniiştir.
*MADDE 14 - (1) Mikro ticari işletnıeler ile esnal ve sanatkdr işletmelerince satışa

sunulaıı mal!arııı etkiı bir şekilde piyasadan temini amacıyla tedarik ve dağılım kooperatifleri



kurulabilir. Mikro tiçari işletme işlelen tacirleı, esnafve saııatkiılaı. esnai ve sanatkAr]ar kre<li
ve kefa]et kooperatifleri, meslek kuruluşları ve buııların üst kuruluşları ile belediyeler ledarik
Ve dağıtım amaçh kooperatiflere ortak olabi]ir. Bu kooperatiflerin kuruluşu ve ana sözleşnıe
değişikl iği 8akanlık iznine tabidir.

(2) Bakanlık; bu kooperatiflerin ortaklık şartlarınl, kuruluşunda aıanacak asgari §etmayç
miktannı ve 24/4/|969 tarihli ve 1163 sayıtı Kooperalifler Kaıununun 2 nci ma<ldesinde
beliı,ıilen asgaıi ortak sayısında.ıı az olmanıak üzere ortak sayısını belirlemeye, örnek ana
sözieŞnıelerİıi düzenlemeye, güvenli, açık ve istikarlı bir şekiiıie faaliyet göslenneleıine
ilişkin düzeniemeler yapmaya yetkilidir-

(3) İsnafve sanatkarlar kredi ve kefalet koopeıatifleıi, meslek kuruluşları ve bu.niarıı
üst kuruluşlarının yönelinı vc denetin kurrıiu üyeleri, görev yaptıkları sürece, bu madde
kaPsanıııda kurulınuş olan kooperatiflerin yöıetin-ı ve dçııetinr kuıujlarında görev alamazlar."

MADDf,, r0- 6585 sayıIı Kanuırın 16 ncı maddesinin birinci fikrasına (d) bendi
eklenmiş ve üçiincü fıkrası yürürlükten kaldırılmışlır.

"d) 6 ncı, 7 nci, 9 uncrı ve l2 nci maddelerde belirtilen haksız ticaret uygulamalarına
ilişkiı usul ve esasları belirlemeyc ve bu uygulamalarda bulunan tedarikçi ve perakende
işlelmelere ilişkin bilgileri ve inceleme sonuçlarıı,ıı açıklamaya"

MADDE 11- 6585 sayılı Kanunuıı l7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "ilgili olarak"
ibarşsinden ve ikinci fıkrasındaki "çerçevesinde" ibaresiıden sonra gelmek ilzere "iiıelici,
tedarikçi ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 6585 sayıIı Kanunun l8 .inci ınaddesiniı birinci, ikiıci, üçüııcü, döıdüncü
ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştiı.

"(l) Diğer Kanuılara göre daha ağır bir cezayı geıekıirnıediği takdirde, bu Kanunun;
a) 6 ncı maddesiııe aykırı hareket edeıleıe, iıer bir nağaza ya da şubesindeki her bir

aykırılık için haksız olarak alınan prim ve bedel tutarında,
b) 7 nci maddesinin birinci fıkıasına aykırı hareket edenlöre beş ytiz bin Türk lirasından

l'azla o]mamak üzere, süesinde ödenmeyen tulann yüzde yiımi beşi oranında; 7 nci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fikalarına aykırı hareket edenlere ei]i biıı Türk lirası,

c) 8 inci maddesinin birinci fikrasına aykırı hareket eden büyiik mağaza ve zincir
mağazalara, her bir mağaza ya da şubesindeki her bir ürün grubu için on bin Türk lirası,

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası i]e 10 uncu maddesinin ikinci fikasına aykın
harekel edenleıe beş bin Türk lirası; 9 uncu maddesinin ikinci fıkıasına aykırı hareket edenlere
elii bin Türk lirası,

d) 11 inci maddesinin biıiııci fikrasına aykırı haıeket edenlere, ayrılması geıeken
alandan ayrılmayaı her bir metrekare için yimıi bin Türk lirası, aykınlığın cıtuz günden az
olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içiıde giderilmemesi hAiinde bu tutarın iki kaiı,

e) 1l inci maddesinin ikinci fıkrasına aykııı lıarekeı edenlere, her bir aykırılık için elli
bin Türk lirası, aykırılığın otuz günden az olmaınak üzere Bakan!ıkça verilen süre içinde
giderilmemesi lıAlinde bu tutaın iki katı,

0 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket eden aiışveriş
merkezleıine, ayrılması gereken yerden ayrılmayan heı bil ınelrekaıe için mğtfekare başına
düşeı rayiç kiıa bedeli tutarında, aykırılığın otuz gilnden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen
süre içinde giderilmemesi hilinde bu ıutaıın iki katı,

g) l2 nci maddesinin iiçüncü fıkrasıııa aykın hareket edenlere her biı mağazası ya da

şubesi, dördüncü fikrasına ayklrı hareket edenlere ise her bir şubesi ve mal çeşidi için yirmi
bin ]'ürk liıası,



ğ) 13 üncü maddesine göıe belirlenen ça]ışma §aatlerine aykırı haıeket ecienlere bin
Türk lirası,

h) l6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden belirlenen davıanış
kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykın haıeke1 edenlere beş bin Türk lirasından elli bin
Türk lirasına kadaı,

ı) Bu Kanun ÇerÇevesinde Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere
YITlYg'iu ve deıetime yetkili olanlarca istğnileı defter, beige r" dig.. kayıtlaı iie bunlaıa
iliŞkin bitgileri veımeYenlere veya eksik verenleıe ya da denetim ele-ııanlannın göıevleıini
yapmalannı engelleyeniere beş bin Türk lirasııdan elli bin Türk liıasına katjar.

i) Ek l inci maddesiniı birinci fikrasına aykırı hareket edenleıe her bir mal veya hizme1
ÇeŞidi iÇiı Yirmi bin Tı,ak liıası; ikinci fıkrasıııa aykırı hareket edenleıe ise her bir mal çeşidiiçiı yüz bin Türk lirası,

() Ek 2 nci maddesinin birinçi lıkıasına aykırı hareket edenlere yüz bin Türk liıası,
idtıri para cezası veriIir.
(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (h), 0), (i) ve () bentleıinde öngörülen cezalar; fiilin

büYük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yctkiİi işleıme tarafınJan işlenmesi h6linde
beş katı, alışveıiş meıkezi tarafından iş.lerunesi hıilinde ise on katı uygulanır.

. (3) Birinci fıkıanın (ğ) bendinde öngörülen ceza; fiilin büytik mağaza, zincir mağaza,
baYi iŞletnıe ve özel yetkili işletme tarafından işlenmesi hdlinde yirrni katı, alışveıiş ınerkezi
taraiindan işlenmesi hilinde ise eili kah uygulanır.

(4) Bu maddenin biıinci fıkrasının (i) bendinde öngönilen idari para cezalarını uygulama
Yetkisi Haksız FiYat Değerlendirme Kuruluna, bu maddede öngörülen diğer idari paıa ceİalarını
uYgulama yetkisi ise Bakanlığa aittir. Bakanlığa aiı o1an idari paıa cezası uygulama yetkisi taşra
birimlerine devredilebilir.

(5) Bu maddede belirtilen idari para cezalarınıı verilmesini gerektiıen aykııılığın otuz
güıden az olmamak üzere Bakanhkça verilen süre içinde giderilmemesi veya bir takvim yılı
içinde tekrarı h6lintle her bir tckrar içiıı bir önceki cezanın iki katı idari paıa ceznsı uygulaıır,"

MADDİ, 13- 6585 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenıniştir,
"Ticari misilleme ve uyuşmıziıkların çözümü
ğK MADDE 2 * (1) Kaııu kurumiarına veya adli meıcilere şikayet başıurusuııda

bulunulması nedeniyle perakende işletmelerce üretici veya tedaıikçilere ya da tedarikçilerce
üıeticilere yönelik olarak ürünlerin listeden çıkarılması, sipariş edilen ürünlerin mikarlarının
azaltılması veya bu iirünlere ilişkin pazarlama ya da pron:ıosyon benzeri hizmetleıin
drırdurulnıası gibi ticaıi misillemelerde buiunulamaz.

(2) Bu Kanun kapsamında üretici, tedarikçi ve peıakende işletmeleı arasındaki
uyuşmaziıklarda uzlaşma, arabuluculuk ve tahkim gibi altematif uyuşııazlık çöziim yollarına
başvurulması dava şaılıdır."

MADDI, 14- 6585 sayılı Kanunun geçici 1 iıci nıaddesine on üç ve on dördünci.i fıkralar
eklennıiştir.

"(l3) Bu fıkranın yüıürlüğe girdiği tarih itibanyla gıda perakeııde sektöründe faaliyet
gösteren zincir mağazalar durumlarını altı ay içinde l2 nci maddenin dördüncü fıkrasına uygun
hale getirir.

(l4) Bu fıkıanın yüıürlüğe giıdiği tarihten önce üretici, ledarikçi ve perakende
işletmeler arasında yapılan sözieşmeler altı ay içindğ 6 ncı ve 7 nci maddeler ile 9 uıcu
ıııddenin ikiı-ıci 1lkrasına uygun hale getirilir. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin
yapılmaması halinde anılan maddelere aykırı sözleşnıe bükünıleri geçersiz sayıIıı."



MADDE 15- 6585 sayılı Kaıunun 27 inci ınaddçsinin biriıci fıkıasındaki "Bakanlar
Kıırı.ılı.ı" ibaresi "Cumlıuıbaşkanı" olarak değiştirilmiştir,

MADDE l6- Bu Kanun yayımı iarihinde yiiıüılüğe girer,

MADDE I7- tsu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yliıütür.



20?_3.

Gf,N§L GEREKÇİ,

Ülkemizde, perakeııde sektörünt özel ilk yasal düzeılemç niteliği taşıyan 14l112015 tarihli ve
6585 saYılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi İakkında Kanun,29/l/2015 tarihıi ve 2925l savılı
Resnıi Gazete'de yayımianarak yürürlüğe girıniştir-

Perakende iŞlelmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemleıiıin koiaylaştınlması, peıakeıde
ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdüriilebilir rekabet şaftlarına gdre yapılması, tıketicinin
korunması, Perakeıde işletmelerin dengeli tıir şekilde büyüııe ve gelişnesinin sağanması ve perıkeı.ıde
iŞletıneleriı faaliyetleri ile bun]arın birbirleri, üretici ve tedİrikçilerle ilişkİlerinin düzenlenmesi
anıaÇlarını taŞlmakta olan Kanun ile ülkenıiz için büyük önem ıaşıyan ve büyümede öneııli bir ro1
o1ııayan temei sektörlerden biri o|aıı perakende tioaret sektöriinün İemel düzenleme gereksinimi
gidcıilmiştir.

Aı-ıılan Kanun, peıakende ticaİet sek!öriinde faaliyeı gösteren üıetici, tedarikçi ve perakende
iŞletmeler dihil olmak üzere tüm paydaşlara yönelik kapsaıılı düzen|emeler içerınekte olup sektöıihı
alıyıpısının iyileştirilınesini ve güçlendirilmesini hedeflemektediı. Bu doğrultuda, sektcırüı sağilklı
gğİiŞiminj sağlaınak aiıacıyla Kanunun yürürlükte cılduğu süreç içinde farklı alanlarda biıçok i[incil
diizenIeme yapılarak sektörün hukuki altyapısı oluşturulmuştur.

Aıcak, oldukça dinaııik bir yapıya sahip olan perakende ticaıet sektörüyle ilgili olarık gerek
uYgulamada karşılaşılan soruıl]arın çözümü amacıyla gerekse sektörden gelen geri bildiriınleı ve
kamuoyu talepleri doğrultusunda 6585 sayılı Kaıunun uygulamasııın iyileştirilmesine yönelik
değişiklik yapılması ihtiyacı h6sıl oimuştur.

Perakende ticarette rekabel ilkelerinden vazgeçilmeden ve tiikcıici tercihleıi de gözetilerek
yaŞanan sorunlarııı giderilmesİ, perakende işletınelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişinıiıin
sağlanması vç daha iyi işieyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulması Taslağın
hazırlanmasındaki teııei lrareket ıoktasınI o1uşturmuştı,ır.

Ayrıca, Kanun Taslağı lıazırlanırken, larım ve gıda tedarik zincirinde pazarlık gücü
dengesizliğinden kaynaklanan haksız tiçaret uyguiamalarının önlenmesi amacıyla yürürlüğe konulan ve
Avrupa Biıliğine §e ülkelerde 1/l112021 tarihinden itiLıaren uygulanması zorunlu olan 17l412019
tarihli ve 2ül9l633l^B sayılı Tarııı,ı ve Gıda Tedarik Zinciriııde İşletmcler Afası İlişkilerde Haksız
Ticaıi llygulamalar Hakkında Avrupa Parlaıı,ıentosu ve Kon§ey Diıektifinden de yararlanılmıştır. Bu
doğrultuda, 'laslak ile perakende ticarot sektöründe ortaya çlkabilecek haksız ıicaret uygulamalarl
koııusunda Avrupa Birliği mevzııatı ile uyum sağlanması da hedeflenıniştiı.
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,1 Şılııı 2{)?l

MADDE GERğKÇELEiti

MADDll l - Kaıunun, Pcrake nde işietmeleıiı-ı birbirleriyle vc ürelici veya tetlarikçiierleiliŞkilerini dİieeıleııeye yönelik amacı; daha iyi işleyen bir tedaik zincirinin oluştr*ı,,u.,
anıacıyla tedaıik zincirinin tünı_ halkalarını kapsayacak şekiide genişleıiinıekte ve yapılan
değiŞiktik ile üıetici ve tedarikçiler arasınclaki tİcari ilişki]erin de düzenlcnebilmesine imkön
sağlanmakıadır.

. AYnca. AınıPa Biıliğine üye ülkelercle l Kasım 202l tarilıinden itibaren uygulannıası
zorunİı.ı olan Taıım ve Gıda Tedarik Zincirinde işletmelcr Arası ilişkilerde ujrİ, İİ.r..t
Uygulamaiaıı Hakklnda Awupa Parlaııentosu ve Konseyinin 2019/633 sayılı ve ı z Nisan zoı s
ıarih]i Direktifine uYum sağlanması amacıyla Kanıın'un mütelif maddeleİine üretici, tedarikçi
ve Perakende iŞletııeler arasındaki lıaksız ticaıet uygulanıalarıırın engcllenmesine yöneiik
hiiktimleı doğrultusuıda kanruı'un amaç maddesiııde aigişıtıiı yaprlmaitadrr.

. MADDE 2 - Amaç maddesinde yapılan değişikliğe paıalel olarak '.Kapsam''
ııaddesinde de değiŞiklik yapılmakta ve Kanunun kapsamı, tedarİk zinciriniı h:m haİkaları
(iiıetici, tedaıikÇi ve perakende işletmeler) arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenebilmesine
inkön sağlayacak şekilde genişletilmektedir.

MADDE 3 - Bakan.lık tanımında yer a]an "Giimrük ve Ticare1 Bakanlığı" ifadesi
"'Iicarel Bakanlığı" şeklinde değiştirilmekıediı.

MADDE 4 - 20|91633 sayılı AB Direklif'inde, tarım ve gıda üriinlerinin ıedarikinde
datıa büyük ve güçlü olan aktörlerin, tedarikçideü (iiretici ve tedarikçi) temin etıiği iıİünün satışı
ile iliŞkili olmayaı ödeme 1alep et!ığsi haksız ticaret uygulaması kabul edilerek yasaklaımış;
Pazarlaııa, reklam, ürün yerleştinıe gibi durumlaıda ise taraflar aıasındaki sözleşmede aksi
karıulaştııılmak suretiyle ıedarikçiden bedel talep edilebileceği belirtilmiş olup "Prim vc bedel
taiebi" maddesinin birinci ve ikinci fıkralarıııda bı doğrultuda değişiklik yapılmaktadır.

Ayııca, AB Direktifinde yeı alan açıklama ve hükünıler doğrultusunda, tarım ve gıda
ürüıleıinin tedarik sürecinde sözieşmeniı diğel taraflna ekonomik bağımlıhğı ıedeniyle
pazıırlık gücü düşük olaıı ye buna bağlı olarak zayıf ve güçsüz durumdaki üretici ve
tedarikçilerin koruııması amacryla maddeye ekienen yeni ikralar ile tanm ve gıda üriinlerin.in
lesjiminden ya da mülkiycriıin devrinden sonra üıüıün bozulması ya da kaybedilmesi halinde
veya bu üninlerin satrşlyla İlgili müşteri şikiyetler.inin incelenmesine ilişkin maliyetler
nedeniyle üretici veya tedarikçiden }ıerha.ııgi bir bedel 1alep edilemeyeceği kuralı getirilmekıe;
aııCak, üretici veya tedarİkçinin ihmalinin bulunduğu ya da kusurlrı olduğu durumlar bu hükmüı
kapsamı dışında bırakılmaktadır.

Bununla birlikte, pazarlık gücü zayılolan üret.ioi ve tedaıikçi.lerin ihmal veya kusurunu
ispat yükilıılülüğü, tedarik ilişkisinin taraflarına bağlı olarak, daha büyük ve güçlü konuııdaki
perakende işletmeye veya tedarikçiye veıilerek zayıf vc güçsüz laraf koıunmaktadır.

MADDE 5 - 2ar9/633 sayılı AB Diıektifiüde, hasatlanndan, üretimlerindeı veya
işlenmelerinden otuz gün sonra satışa uygunluklar,ını yitiren tarım ve gıda ürünleri için otuz
günlük ödenıe süresi öngörülmüş olup ödeııe süresine ilişkin nıevcut madde, söz konusu
direktifile amaç ve kapsanı maddeleriııde yapılan değişikliklere paralel olarak üretici, tedarikçi
ve perakende işletmeleriıı lrer birinin aıasındaki 1icari ilişkileri kapsayacak şekilde
genişletilmekle ve otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mal]aına ilişkin ödemelerin
siiıesiııi konu a]an mevcut diizenleme, sebze ve meyveleri de kapsayacak şekilde
düzenlenmektedir.
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Ole yandan, üretim tarihinden itibaren otuz glln içinde bozulabilen hızlı tüketim
ırallaıının belirlenmesinde yaşanacak 1ereddütierin giderilmesi ve uygulama birliğinin
sağlanması amacıyla, Tİcaret Bakanlığına söz konusu ürünleri belirleme yetkisi verilmektcdir.

Buııunla birlikte,20191633 sayıiı AB Direktifinde; otuz gün içinde bozuiabilen 1aıım ve
gıda ürtinierinin tesliminden önceki otuz gün içiııde siparişin iptal edilmesi, taıım ve gıda
ürünlerinin tedarikine ilişkin sözleşmelerin tedaıikçinin talebine rağmen yazılı yapılmaması ve
alıcının, tedarik sözleşnıesinde tek taraflı veya geçmişe döniik değişiklik yapması lıaksız ticaret
uygulaması kabul edilerek yasaklaruırış; aynca, satılanayan ta m ve gıda iirünlerinin ödeııe
yapılnıadan tedarikçiye iade edilmesi de aksi sözleşme ile kararlaştırılnadıkça haksız ticaret
uygulanrası kabul edi lnıiştir.

Bu do§ultuda, 2öli91633 sayıiı AB Direktiline uyum sağianması, tarım ve gıda
üri-inleriıriı:ı redaıikinde ekonomik süıdürülebilirliğin sağianaıak daha adil ve daha iyi işleyen
bir tedarik zinciriıiıı oluştuıulması amacıyIa "Ödeme süresi" maddesine eklenen;

- Üçüncü lıka ile otuz gün içinde bozulabilen tarım ve g,ıda ürünlerinin teminine yönelik
söz.leşmelel kapsamııda verilen siparişlerin, ürünün teslim tarihinden önceki otuz gün içinde
iptal edileıneyeceğine dair düzeıleme yapılmakta; ancak, üıetici veya tedarikçinin ihmal veya
kusuıından kaynaklanan durumlaı bu hükmün kapsamı dışında bııakılmaktadır.

- Dördüncü fıkra i}e taıım ve gıda ürünlerinin teminine yönelik sözleşmelerin üretici
veya tedarikçi iırafından talep edilmesi haIinde yazılı yapılması ve bu durumda sözleşmenin
bir ııüshasınıı üretici veya tedarikçiye vcrilmesi kuraJı getirilmel,1e; ayrlAa. tarlm ve gıda iirtınü
ledarik sözleşmelerinde üıetici veya tedarikçi aleyhine tek tağflı veya geçmişe yönelik
değişiklik yapılması haksız ticaret uygulaması kabul edileıek yasaklanmaktadır.

- Beşinci fıkra ile Ticaret Bakanlığına, fiyatı tarifeyle belirienen ve otuz gün içinde
bozulabilen hızh ıüketim malları ile diğer taıım ve gıda üünlerinin tenıiııi karşıhğında
yapılacak ödeme ve iadelere ilişkin usul ve esasiaıı yönetmelikle belirleme yetkisi
veriln,ıektedir.

MADDE 6 _2al9rcü sayılı AB Direktifiııde a_lıcının, bir proınosyonun parçası olaıak
sattlan tarım ve gıda ürünlerindeki indirim nıaliyetinin tamamını veya bir kısmını üstlenmesini

tedarikçiden istemesi haksız ticaret uygulamasl kabul edilerek yasaklanmış oıup "Kampanyalı
satış v9alışveriş festivali" nraddesine eklşnen ikinci ikra ile söz konusu Dilektif doğrultusunda

diizenleme yapılmaktadır.

MADDü 7 - Ülkemiz gerek ürğtim çeşitliliği gerekse tarihi ve kültürel zenginliği ile

yöıesel ürünler bakımından önemli bir potansiyele sahipıir. Ülke olaıak bu iırünlerimizin

coğrafi işaret a|arak pazua sunulması hem yerel kalkınmanlı hem de sürdürülebilir üıetimin

deİteklenmesi noktasında önemli bir adım olİak göriilmektedir. Buradan hareketle, Ülkemizin

yerel değerleriııin ve coğıafi işaretli ürünlerinin tanınırlığının artırılması, markalaşmasının

ieşvik eclilmesi ve pazarairişiminin kolayiaştırıImas, amactyla, maddede yapılan değişiklik ile

raİtahsisi yapılacaİ coğafi işaretli üriinler için mağazann bulunduğu ilde üretilmiŞ olma Şartı

kalclırılmai<ta, bu ürünier ile doldurulanıayan raf a]anlarlnın diğer iirünlerin saİışına_ tahsis

edilebiimesine imk6n sağlayan hüküm yürürlükten kaldlrılmakta ve bu raf alanlarının

1amajnlnln coğrafi işaretli urünler ile yöresel ürünlere alrılnıası sağlanmaktadu. Ayrıca, Ticaret

Bakanlığına, ie.akerde işletmelerde coğrafi işaretli ürünleı ile yöresel üıünlere a)Tllacak raf

alanını belir[i biı orana kadaı artırma yetkisi verilnıektedir.
Ayrıca, gıda perakende sel«örıinde faaliyet gösteren zinciı mağazalann geleneksel

perakende işıetieleri üzerindeki olumsuz etkileriıin azalülarak bu işletmelere bir miktar

Lo.u-a sagİanniasına yönelik sektör taleplerinin karşılanması anıacıyla nıaddeye eklenen

dördtincü ğuo ;ı" gıda perakende sekıöründe faaliyet gösteren zincir mağazalaıda tütün

ınemıulü, mobilya, cğ teljfonu, elekıronik eşya ve beyaz eşya sattşı yapılması yasaklanı,ıakla;

2



:\ |

fuığak, elektronik ticafel yoluyla yapılan satışlar ile satış alanı bin beş yüz metrekaıeden büyük
zincir mağazaiarın satışlaıı bu hükmün kapsanıı dışında bırakılmaktadır.

MADDtr 8 - Gıda perakende sektöründe faaliyet gösıelen zincir mağazaların
geleıreksel Peıakende işletmeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılarak bu işletmİlere bir
ıniktar koruma sağlanmasına yönelik sektör taleplerinin kaışılanması amacıyla ınaddeye
eklenen fıkra ile bu mağazaların pazar günleri 1 1.00'dan önce açılması yasaklanmaktadıı.

MADDE 9 - Z|nçir nrağazalar gibi büyük ölçekli perakende işletmeler. iireıici ve
tedarikçilerden büyük miktarlarda alımlar yapaıak tedaıik nıaliyetlerini önemli ölçiide
azaltabilirkeıı, esıaf ve sanatkir işletnıeleri ile niikro ticaıi işlelmeler iınaıısal yeteısizlik ve
zayıf pazar|ık gücü ıedeniyle böyle bir maliyeı avantajı clde edememektç ve bu durum, söz
konusu işletnıelerin rakipleri ile fiyat rekabetinde geri planda kalmalarıııa neden olmaktadır.

Tedarik ve dağıtını kooperatifleıinin kuruluşunun kolaylaştırılması ve bu
kooperatiflerin etkinliğinin artırılarak mikro ticari işletmeler ile esnafve sanatkir işletmelerinin
korunnıası amacıyla ııaddede yapılan değişiklik ile esnaf ve sanatkaıların yanı sıra miko ticari
işlelmelerin de tedarik ve dağıtını kooperatifi kurabilmelerine ve mikro ticari işletme işleten
tacirleıin, esnalve sanatkaIların, esnafve sanatkdrlar kıedi ve kefalet kooperatifleriırin, meslek
kuruluşlarııın ve bunların üst kuıuluşları iIe belediyelerin tedaıik ve dağıtım kooperatiflerine
oıtak olabilmelerine imk6n sağlanmaktadır.

Ayrıca, mevcut maddede Ticaıei Bakaıılığına ait olaı tedarik ve dağıtım
koopeıatiflerinin ortak sayısını belirleme yetkisi, ortak saytstnın 1163 sayılı Koopeıatifler
Kanununda yeı alan asgari ortak sayısındaı az olamayacağı ifade edileıek yeniden
dilzenlenmektedir.

MADDE l0 - 2ö191633 §ayılı AB Direktifi, tarım ve gıda tedarik zincirinde pazaılık
giicündeki dengesizlikler nedeniyle, daha büyük ve daha güçlü aktörlerin kendi avanlajlarına
olacak bazı uygulamaiarı zay,ıf ve güçsüz aktörlers empoze etmelerini ve etik olmayan ticari
davranışlarda bulunmalarını haksız ticaret uygrılaması kabul ederek bu uygulamaları
engell9meyi amaçlamakladır.

Kanunda, söz konusu AB Diıektifi doğrultusunda çok sayıda değişiklik yapılmakta olup
daha adil ve daha iyi işleyen bir tedarik zincirinin oluşturulnıası, haksız ticaret uygulaması
kabul edilen duıumlarıı ayıntılı şekilde düzenlenmesi ve açıklanması ile mümkiin
olabileceğinden haksız ticaret uygulamalanna ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Ticaret
Bakanlığına veiilmektedir. Bu yetki ile Ticaıet Bakanlığı, llretici, tedarikçi ve perakende

işletmeleıin pazarlık gücü ve büyüklük gibi özelliklerini dİkkate alarak haksız ticaret
uyguiaması kabul edilecek durumlan belirleyebilecektir.

Ayrıca, maddeye eklenen hüküm i]e Ticaıet Bakanlığına, haksız tİczıret rıygulamalarlnda
caydırıcıhğın sağlanabilmesini teminen bu uygulamalarda bulunanlara ilişkin bilgileri ve

konuya ilişkin inceleme sonuçlarını açıklama yetkisi verilmektedir
Bununla bir]likıe, 2l7 Da18 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin 203

üncü maddesiyle l6 ncı madtlenin ikiıci fıkıasının (a) bendinde yer alan "Bakanlığın üst mcslek
kuıuluşlarının göıüşlerini de alarak oluşturacağı teklifi üzerİne," İfadesİ yürürlükten kaldınlnııŞ
cılı.ıp bu değişiklik gereğince ınevcut üçünğü fıkra yüıüılükten kaldırılmakladır.

MADDE ll - Kanunun amaç ve kapsam ııaddeleri ile diğer maddelerinde yıpılaı
değişikler doğrultısunda, "Denetim" maddesiıin kapsamı perakende işletmelerin yanı slra
üretici ve tedarikçileri de kapsayacak şğkilde genişletilınektedir.

J
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MADDB l2 - Denelimlerde etkinliğin sağlanabilnresi ve Kanuna aykırihk durumunda
caydırüAılığın artrıılması amacıyla, diğer hükünierde yapılan değişikliklerte uyumlu olaıak
yeııiden değerleme oraıları da dikkate alınarak ceza hükümlerinde değişiklik yaıılmakta veya
yeııi cezalar getirilmektedir,

MADDE 13 * 2019/633 sayıiı AB Direktifinde, tedarikçinin sözleşmeden doğan veya
Yasal haklarııı kullanarak icra makamlarına şikayette bulunması veya biı soruşturma sııasında
icra makaıılaııyla işbiıliği yapma§l nedeıiyle alıcııın, tedarikçinin ürüılerini listeden
Çıkarması, sipariş ediien üıünleriıı miktarlaıını azaltması veya tedarikçinin ilıünlerine yönelik
Pazarlama veya pronosyon gibi hizmetierini durdurmasından ticari misilleme olarak
balısedilmiş ve bunlar haksız ticaret uygulaması kabul edi]erek yasaklanmıştır.

Direktifte, haksız licaret uygulamalarına ilişkin ledarikçi ve alıcıiar arasııdaki
anlaşmazlıkların çözünıü amacıyla arabuluculıık gibi etkili ve bağımsız alternatif anlaşmaziık
çözünı nıekanizmalarının göıüllü kullaıımının teşvik edebileceği de belirtilmiştir.

tsu kapsamda, Kanuıa eklenen ınadde iie ticari misillemeler haksız ticaret uygulaması
kabui edilerek yasaklanmakta ve üretici, tedaıikçi ve perakende işlenneler araslndaki
ııyuşmazlıklarda uzlaşııa, arabuluculuk ve talıkim gibi alternatif rıyuşmazlık çözüıı yollarına
başvurulması dava şartı oiarak düzenlenmektedir.

MADDE 14 - 2019/633 sayılı AB Direktifinde de yer verildiği üzere, geçici l inci
ınaddeye eklenen fıkralar ile perakende işletıne, üretici ve tedarikçilere yeni düzenlemelere
uyunı için belirli bir süre verilmektedir.

MADDE 15 - Maddede geçen "Bakanlar Kuıı.ılu" ibaıesi "Cumhurbaşkani' şeklinde
değiştirilıııektedir.

MADD[ 16 - Yürürliik maddesidir.

MADDE 17 - Yürütme maddesidir

4
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6585 sAYILtr PERAKEr,{DE TİCAR§TıN DÜZENL§NMESİ HAKKINDA KANUNDA
DDĞiŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKrirİ T;S;AĞI - --

Amaç
MADDE l - (1) Bu Kanuıı,ın anıacı;
perakende işletmelerin açılış ve laaiiyete
geçiş işlenılerinin kolaylaştırılması,
perakende iicaretin seıbest piyasa ortamında
etkin ve sürdürülebiIir rekabet şartlarına göre
yapılnrası, tijteticinin korunması, perakende
işIetmeleıin dengeli bir şekilde büyüme ve
gelişmesinin sağlanrnası ve perakende
işlelmeleıin faaIiyetleri ile bıın}aııa

iüirkileriıri*+üz+n}e Hiş.

Amaç
MADDE l - ( l) Bu Kanunun amacı;
perakende işletmelerin açılış ve faaliyete
geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması,
peıakeııde ticaıetin serbest piyasa oılamında
etkin ve siirdürülebilir ıekabet şaıllanna göıe
yapılması, tüketicinin korunması, perakende
.işletııelerin dengeli biı şekilde büytime ve
gelişnıesinin sağlaıııııası, perakende

ilişkilerin düzenlenmesi ve lıu kansamdaki

ledbirlerin ılınmasıdır.

ve nerakende isietme ier arısındaki ticari
.işletmelerin faaliyeli eri ile üretici. teda rikçi

amılırını vönclikhıks ız ticaret u

Kapsam
MADDE Z - Ç) Bı-ı Kanun; perakende
işletme ieriıı açılış, laaliyet ve dcııetimleriııe
ilişkin usul ve esaslaı ile bu Kanunun
uygulaırmasında Bakan]ık, yetkili idare ve
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev,
yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Kapsam
MADDE 2 - (|) Bu Kanun; pelakende
işlctmeleıin açıhş ve faaliy
tedarikçi ve perakendc işletmtler
arasındairi lieari ilişkilcri ve lıunların
denetinılerine ilişkiı usul ve esaslar ile bu
Kanunun uygulanmasında Bakanlık, yetkili
idare ve diğer kamu kurum ve kuıuluşlaııırın
göıev. yetki ve sorumluluklarını kapsar.

etıerini. ürctici.

Tanımlar
MADDB 3
uygulanmasında;

(Xişıı.iik-ı.e'l'icaret

(l) Bu Kanunun

ifade eder,

b) Bakaniık:
Bakanlığını,

Tanrmlır
MADDE 3
ı"ıygıılannıasında;

b) Bakanlık :'l-icaret Bakanlığını,

if'ade eder

(1) Bu Kanunun

prim ve bedel talebi
MADDE 6 - (l) Üretici veya tcdarikçiden
mağaza açılışı ve tadilatl, cİro açığı, banka ve
kedi kartı kaülım bedeli ve benzeri adlaı
attında ürün talebini doğrudaıı etkilemeyen
herhangi bir prim veya bedel ıalep edilemcz.

üıiiı,ıüı,ı ıalebini doğrudan eıkiIeyen reklanı,
(2) şa konrıılrctici veyı tcdarikcidcn satı

anonsı raf tahsisi vevı
ctcdari inin ürüıı| ntn tirilm

üretici ya tia

prim ve bedel talebi
MADDtr 6 - ( l ) $il_ı.iiir-iı*ğtüuür-+e-ırinti*
,-,.İ-,,,."r^,. :l,, l.^-,; :-l^+.__ .-, ,.t-^ı .,,,}l.iı;

iş{etınele*iiiretici veya tedaıikçiden
mağaza açılışı ve ladilatı, ciro açığı, bıxıka ve
kredi kartı katılım bedeli ve benzeri adlar
altında üıüıı talebini doğrudan etkilemeyen
herhangi bir prim veya bedel talep cdeıı*eı.

(2) &kiııei -fıkr.-ııd*--styılııı-peı.ııkeıde
iş{eı+ır+ler; satışa konu ürünüır talebini
doğrudan etkileyen reklanı, aııons *_*-ıı ral
1alısisi Zln en ladob etıerdh
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gibi hiz-nıetlerden doiayı, sözleşmedc türü ve
oranı beliıilmedikçe prim ya da bedel ğ!g
edilcmcz. Bu hA]de, prim veya bedel
ıalebinin sözleşme siiresiy!e sıruriı olnıası ve
prim ya da bedel ta]ebine konu ürünün
sözleşme süıcsince rafta salışa sunulması
zoruıı.luduı.

(3) "l'arım ve gıdı ürünlerinin nerıkende
işlctmclere üretici veva tedarikci ya da
tedırikçiye ürefici tarafından ihma| veya
kısur oimaksızın tesliminden va da
mülkivetinin devrindeı §onrı ürünün
bozu|ınası ya dı kaybedilrıesi halinde
üretici veva tcdarikçiden herhangi bir

müstcri sikivetlcrinin
etler nedeniyle. ihmal ya da

ve dördüncü fıkraiarda

ile üretici arısındaki ticı

incelennıcsine

tedarikçiye aittir.

iliskin maliv

retici arısrndaki ticarltedırikci vev
iliskilerdc İ} eYm

ri ilişkilerde ise

($ i.ıe üncıı

,lu
tedarikcie isleterıkend

leıltııi{çidı:ı, sözleşmede tt-irii ve oıaııı
beliıtilııedikçe priın ya da bedel ttılılıiştic
tış+eı+ıııı*ıe. Bu hAlde, prim veya bedel
talebinin sözleşme süresiyle sınırlı olması r,e
prim ya da bedel talebiııe konu ııian ürünün
sözleşnıe süresiıce rafla satışa sunulııtısı
zorunludur.

yeni fılirı

Yeıi i'ıkra

ye ııi fikra

perakende işletmeleı arasındaki alıın saiım
işlemlerinden kaynaklanan ödemelerin,
sözleşmede öngörülen tarihte yapılması

bzc ve mevyeler ilc üretim

tarihinden itibaren otuz giiıı içinde
bozulabilen hızlı tüketim mailanna ilişkin
ödemelerin süresi, ğgLğ tesli

in devrinden itibaren otuz

tüketim mallarını
itibarc

tarihind enBıkanlı k. iiretim

esastır. Ancak, se

giinü
minden veva

mülkivetin

tıilen hız-hnde bozulaotuz gün ici
lirlemcve vctkilidir.

. sirıariş irıtıli vc iade

- (i) Üreıici, tedari
d se rOsuem

k eDMAı) tr 7 ç

geçemez.

MADDE 7 - (l) Üretici}et vep tedarikçilei,
ile perakende işletmeler arasındaki alın,ı

satım işlemlerinden kı_ınakh ödemelerin,
sözleşmede öngörülen tarihte yapı]masl
esastır. Aıcak, üreiim tarihinden itibaren
otuz gün içinde bozuiabilen hızlı tiiketim
mallarına ilişkin ödemelerin süresi;-*lııe*kh
ii**iei- v_etı-leda*ikei*l*-l.ğ*çS*j§l9ifit€,
iııı++iııışı+.i*+-lıii_şiitı-iiket }iiştotıneeldığıı
İ}it}erü}e leslim ta+ihindt+ itibaİen otüz
günü geçeı1lez.

(2) l}tn*daede düzenlenmeycn husrıslaıda
13ll12011 tarihli ve 6l02 sayılı Tiirk Tioıuet
kanıııuııuır l530 rıncu nıaddesi hiikümleri

deme süresi

2l9

bedel lale ıı ediIemez,

(,l) Tırıın ve gıda ürünlerinin satışıvlı ilgil!

kusuru bulunmavan üretici veya
tedarikçiden hcıhangi lıiı bcdel talen
cdilemez.

lıelirtilen ihmal ve kusuru isoat
vükümlü|üğü. oerakende işletmeler ile

(2) Birinci fikrada düzenlenmeyen
husrıs]arda 13l1120|1 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Tiçaret Kanununuıı 1 530 uncu maddesi
hük üın leri uygulanır.iıygulanır.
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aklanan ıiurumlar hariç

kıısamtnda verilen sirıarişleı ürünün

letme tarıfından üretici veya
arikçi tırafından üretici

{4\ Urctici, tedarikçi ye porıkeıde

ürünlerinin tcminine vönelik sözleşmeler
tedırikci tırafından taleo

edilmcsi halinde yazılı yaDılır. Bu
e vcri ve tarihine yer

ürctici vcya tcdarikçi alcyhine tek tarıf!ı
veva ilecmise vönelik d

le belirienen ve otuz gün

nıaddenin

tcdariksi yı da ted

durumda. sözlcsm

eğisiklik vanılamız.

{5) Fivıtı tarifev

karsılığınd a ncrakonde isletm üreticirce

n kavn

s

3 lvtlretici v ı tedari inin ihnı

iim rl nı de

er

kusurund

oerakcndo

üretici veya

kin diğeruvsulanmasrna iliş

ürünlerinin ınlne siizl

en önceki otuz

Yeı i |ıkra

\'ıni i'ı lirı

ycrıi ljlirı

Kampanyalı satış ve aItşveriş festivali
MADDE 9 -,..

oIarık satılan tarım

Q) Mahalli idaıeler ve kamu kuıunıu
niteliğindeki me§lek kuruluşları ile bunların
ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler;
birlikle veya bağımsız olarak, peıakende
işletmeleriı katılııııyIa, yılın belli
dönemlerinde, ilçe, il, bölge veya ülke
düzeyinde alışveriş festivali düzenleyebiliı.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuırıluşlarının bu festivaller için ayıracakları

Drrrcast
ürünlerindeki indirim
veva t0dİ rikciden talerı edilemez.

(2) Prom anvasInlnosvonlu satı§ kam
ve sıda

malivcti üretici

ödenek miktarı, bü ierinin üzde be lnl

Kampaıyalı §atış ve alışveriş festivaii
MADDE 9 -.,.
ycn i fikrı

(}) Mahalli idare]eı ve kanıu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlaıı ile bunların
oılağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler;
birlikıe veya bağımsız olarak, petakende
işletmeleriıı katılınııyla, yılın belli
döneıılerinde, ilçe, ii, bölge veya ülke
dtizeyinde alışveriş festivali düzenleyebilir.
Kaınıı kurumu niteliğindeki meslğk
kuruluşlıırının bu feslivaller için ayıracakları
ödçnek mikıaıı, büt elerinin zde be ınl

3l9

olmak üzcrc. üretici. tedarikci ve
ncrakende işietmeler arasındaki otuz qün
icinde bozulatıilen tarım ve gıda

alevhine iştal edilemez.

işietmcler arasındaki tarım ve gıda

verilen sözleşmenin bir nüshası üretici
veva tedırikçive verilir. sözleşmelerde

içindt lıozutıbilen huh tüketim malları ile
diğer tarım ve gıda ürünlerinin temini

vevı tedarikeiye ya da tedırikcilerce
üreticive vıııılacık ödeme ve iıdeler ile bu

usul ve esasiar yiinetmelikie tıelirlenir.
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(3) Bu maddenin uygulanmasıı-ıa ilişkin usu1
ve esaslar yönetınelikle düzenleni r.

geçenıez, Alışveriş 1'esliva]inin başlangıç vc
bitiş tarihleri ile festivalin progı.amı ve
uygulama aIanı önceden Bakanlığa bildiriIir.

(!) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(3) }-lızli tüketitn nıallaı,ınıı satışıııtn
yapıldığı büyiik mağaza ve ziıciı nıağazalaı
ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeleıde
toDlam raf alınının en az yüzde biri. hızlı
tüketim maıı nitğıiği ta§ryan coğrafi işaretli
ürünlerin sauşına alrılıı
ürünlerle dolduru|amavın raf alanları
öncelik|c mağazanın bu|uıduğu i|de
üretilcn hıziı tükctim

enclinde üretilen hızlı
niteiiğindeki vöresel

ürünlerin satısı amacıyla kullanılır.
da belirtilen oranı lıeş

MADDİ ı2_ -..

coğrafi isaretli

lıölscde ve ülke s

Bakanlık. bu fıkra
katına kadar art

nıetrckıreden büvük zincir mağazaların

Yer ve raf tıhsisi, zincir ma iazalarrla

malı nite!iğindeki

satısa sunulatıile cek mallar

isc sırasıvla o ilin buiunduğu coğra{i

tüketim malı

rmavı vetkilidir.

yer ve ıaf tahsisi

MADüE l2 _ ...

(3) Hızlı tükelim mallarının §atlşının
yapıldığı büyük mağaza ıe zinc]r mağaza|ar
ile bayi işietme ve özel yetkili işletmeleıde
s*hş.aia*{*ııııı*ı,en az yizde b i ri*e+ekabiil
edet ek--şkitde. - -*af ---alıııa--ıııağ*,ı.*ır*ıı
lıııtıındıığa-ildt-üı*§}ıaesiJ<aydşi+.coğrafi
işaretli eı}ıı,at*-*ts*il--ediJtıı--ı-e+ıı-+<ığı,ıı-li
işüH,etii -o}üt+alt-{f§ti}-odi}nıe*ıiş -tıtsıt-Si}e
ıncrlek .-kııruluşlauaıı -rıüpü+ıü j6,"iişil
tılı*ı*ak-{itııı*f -'i}---- iidih.iii"l*{criııee
ı,ıli-ı^-^_ lr!.,}i 1iilJ^üiü _,,,!. -;r,,li;ii

{ü§*.+tı**yöı+s+-ii+il*}e*i* salışına ayrıhr.
Yiirc:el--ii"rii*|eşl+ ı,l*{t}uı}aın*yıın *rıf
..ı.,-l.,-. .|i)t^_ ri-ii_l^_:_ .-+.-, _-.,-.,,l^

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar yönetmelikle diizenlenir.

ku*kl**ı{ıiliı.

Çalışmı sıatlsri
MADDE ı3 -...

Çalışma saatleri
MADDE ı3 *..,
Yeni l'ıkrı

4l9

geçelnez. Aiışveriş festivaiinin başiaııgıç ve
bitiş ıarihleri ile iesiivalin pfogrtını ve
uygıılaııa alanı önceden Bakanlığa bi]dirilir.

yöresçl ürünlerin satışı amacıvlı, bu
ürünlerlc de doldıırulamavın raf alanları

(4) Elcktronik tiearet yoluyla yıpı|ın
satış|ar ile satış alanı tıin beş vüz

sıtış|arı haric oimak üzcre" gıda

ıerakende sektöründo fıaliyet gösteren

zincir mağazalarda tütün mamulü.
mobilta. ccrı ıclcfunu. clektronik csva ve
tıevaz eşya satışı yapılamaz. Elektronik
ticare( ıoluvla vınılan satıslar için diğcr
kanunlar ilc gctirilcıı ,} asaklınıalar
sakhdır.

6) Bu maddenin uygrılanmasına iiişk,in usul
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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(3) Gıda rıerakende sektöründe faaliyet
qiistercn zincir mağazaiar rıazar gün|eri
saat I1.00'da açılır.

Tedarik ve dağıtım kooperatifleri
MADDİ 14 - (1) Mikro ticari isletme ler ile
esnaf ve sanatkaı işletmelerince satışa
sunu]an malların etkin bir şekilde piyasadaıı
ten-ıini anracıyla tedaıik ve dağıtım
kooperatifleri kurulabilir.
isletme isleten tacirl

ieri. meslek kurulusları

tedırik ve dağıtım ıma

ve ana sözleşme değişikliğİ Bakanlık imine
tabidiı.

(2) Bakanlık; bu kooperatiflerin oıtaklık
şartlarrnı, kuruluşunda aranacak asgari

ve 241411969 tarihli ve

dan az o|manıık üzcre ortak sa

belirlemeye, ömek ana sözleşmelerini
düzenlemeye, güvenli, açık ve istikrarlı bir

şekilde faaliyet göstermelerine ilişkin
düzenlenıeler yapmaya yeikilidir.

koorıerıtif]çri. meslek kuruluşları E
huntarın ü§l ktrru!!§!n4!.!.n_yönetim ve

denetim kurulu üyeleri, görev yaptıkları
siirece, bu madde kapsamında kurulmuş olaı
kooperaliflerin yönetim ve denetim
kurul larında görev alamazlar

ortıkmıddesindc

vc bunları n üst kuruluşlırı iIe bcIediveler
clı kııooeratiflere

ortak o|ıtıilir. Bu kooperatiJ'lerin kuruluşu

yıslnl

kefalet kooperati

l l63 şıyılı Kooneratifler kı nununuı 2 nci

(3) Dsnıf ye sınatkörlır kredi €t

er.

sermaye miktarını

bclirlilcn assari
§aYı§ln

ve

Mikro ticari
csnaf ve

Tedarik vc dağıtım kooperatiileri
MADDE 14 - (l) |4snaf ve sanatkal
işleıııelerince satışa sunulaı malların etkin
bir şekiIde piyasadan te ııiııi amacıyla erinı{
ı*.şııı*tkiı.lıı.ın--iiy+*|-oltlrığıg tedarik ve
dağıtım kooperatifleri kurulabiliı. Bu
kooperatiflerin kuruluşu ve aıa sözleşme
değişikiiği Bakanlık izıine tabidir.

(Z) X+ıoptı-*li+-ortııll*ıı*m eıl-ıı*,ilıi-*rl
lıesi*ti§ı-o}*ır*-53{ı}sııyı [ı -Kı*rtnıı, t,*bi
ııdıiııtıı-l.*ytt+ı*ı}ın**ışıtr{*.. Bakanlık; bu
kooperaliflerin oııaklık şartlarııı.
kıırııluşunda araııacak asgari Şel,maye

miktarını ve onak sayıstn1 belirleııeye, öıırek
aııa sözieşmeleıiıi dtizenlemeye, güveırli.
açık ve istikrarlı bir şekilde faaliyet
gösternrelerine ilişkin diizenlemeleı
yapmaya yetkilidir.

(]) SJ{ı: -ı*q+lı- +i*ıı*n*--+&bi---€§ır,ırf--}€
ı-ııı*şl*$+!ıır meslek kuruluşları**r yönetinı
ve denetim kunılu üyeleri, görev yaptıkları
sürece, bu madde kapsamında kurıılmuş olan
kııoperatiflerin yönetim ve deıetim
kı.ırullarında görev alamazlar.

Görev ve ystkiIer
MAD»E l6 * (1) Bakanlık;

bulunan

görevli ve yğtkilidir.

belirtilen haks ız ticıfet uvsulımalırrnı
ilişkin usul ye esas ları bclirlemeYc ve bu
uYgu lamalarda
oerakende işletmele re ilişkin bilsilerl ve

inccleme sonuclarınl aç ıklaınava,

d)6n cı. 7 nci. 9 uıtcu vc nci mıddelerde12

tedarikçi ye

Görev ve yctkiler
MADDB 16 * (1) Bakanlık;

yeııi bent

göıevli ve ye&ilidir
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sanatkirlar, esnaf ve sanaikirlar kredi vc
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Miilea

Denetim
MADDİ 17 - (l) Bakaniık, bu Kanunı-ın
uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve
şiköyetlerle i lgili olarak peıakende işletmeler
nezdinde denetim yapmaya yetkilidir.

(2) Yetkili idareler, yetki alanlarıyla sınirlı
olmak kaydıyla, dı:ğrudan veya Bakanlığın
talebi üzeriııe, bu kanun hükümleri
çerçevesinde perakende işletme ler ııezdinde
ön inceleme mahil,elinde olmak ıizeığ gefekli
denelim ve uygulamalan yapmak ve
önlemleri almakla görevli ve yerkilidir.

Denetim
MADDE 17 - (1) Balıanlık, bu Kanunun
uygulann,ıası, uygulamada çıkan sorunlar ve
şikAyctlerle ilgiii olarak üretici. ttdırikci ve
peıakende işleıııeler nezdinde deııeliıı
yapmaya yetkilidir.

(2) Yetkili idareler, yelki alanlarıyla sınırlı
olmak kaydıyla, doğrudan veya Bakanlığın
talebi üzerine, bu kanun hfüümleri

işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetiıde
olmak üzere geıekli denetim ve uygulamaları
yapmak ve önlemleri almakla görevli ve
yetkilidir.

çerç perakendeevesiıde üretici, tedarikci ve

ceza hükümleri
MADDll l 8 - ( 1 ) Diğer Kanuılara göre daha
ağır biı cezayı gerektirmediği ıakdirde, bu
Kanunun;

a) 6 ncı maddesine aykırı haıeket edenlere,
her bir mağaza ya da şubesindeki her bir
aykınhk için haksız oiarak alınan prim ve
bedel tutannda,

lirasından fazla oimamak üzerc

g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile l0
uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykııı
hareket edenlere beş bin Türk liıasıl|ggg

fıkrasını av},urı hareket

hareket

Türk licdenlere e

b) 7 nci maddesinin tıirinci fıkrasına avkın

. süresinde

mııddesinin ikincı

bin Türkedcnlere beş yüz

ceza hükümleri
MADDE t 8 - ( 1) Diğer Kanuniara göre daha
ağır bir cezayı gereklirmediği takdirde, bu
Ka.ııunun:

a) 6 ncı maddesine ayklrl lureket edenlere,
her bir mağaza ya da şubesindeki her bir
aykırılık için haksız olarak alınan pıim ve
bedel tutarırda,

lı) 8 inci maddesinin birinci fikrasına aykırı
hareket eden büyük mağaza ve zincir
mağazalara, her biı mağaza ya da şubesindeki
her bir ürün gnıbu için on bin Tiiık lirası,

c) 9 uncıı maddesinin birinci lıkrası ile l0
rıncu maddesinin ikinci tikrasına aykırı
hareket edenlere beş bin Türk litası,
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ödenmeyen tutarın yüzde yirmi beşi
ııranında: 7 nci maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkralarına avkırı hareket
edenlere elli lıin Türk lirısı.

g) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı
hareket eden büyük mağaza ve zincir
mağazalaıa, her bir mağaza ya da şubesindeki
her bir ürün gıubu için on bin Tiirk lirası,



ğ) 11 inci maddesinin birinci fikasına aykırı
hareket edenlere, aynlması gereken alandan
ayrılmayaı her bir metrekaıe için yirmi bin
Türk lirası, aykıniığın oluz günden az
olnıamak üzere Bakanlıkça verilen süre
içİnde giderilmeme§i halinde bu tutann iki
kan,

$ 1 1 inci maddesinin ikinci fıkasıra aykııı
hareket edeıılere, her bir aykırılık için elii biıı
Türk ]irası, aykırılığın otuz giinden az
olmamak üzeıe Bakanlıkça veriien süre
iginde giderilmemesi hdlinde bu 1utarın iki
katı,

} 12 nci rıaddesinin biıinci ve ikinci
fıkralarına aykırı hareket eden ahşveriş
merkezlerine, alrılması gereken yerden
ayrılmayan hcr bir metrekaıe için metrekare
başına düşen rayiç kiıa bedeli tutaıııda,
aykııılığın otuz gilnden az olmamak iizere
Bakanlıkça verilen süe içinde giderilmemesi
hdlinde bu tutarın iki katı,

g) 12 nci ınaddcsinin üçiiıcü fıkrasıııa aykırı
hareket edenlere her biı nıağazası ya da

şubesi" dördüncü ikrasına aykırr hareket
edenlere ise her bir şu tıesi ve nıal cesidi içın
yirmi bin Türk lirası,

ğ) 13 üncü maddesine göre belirlenen

çalışııa saatleıine aykırl hareket edeılere bin
Türk lirası,

h) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasıın (b)

bendine istiıadeıı belirlenen davranış
kuıallarına ve yapılan düzenlemelere aykın
harekeı edenlere bes bin Ttirk iiıasıgdııg glü

lıin Türk lirasına kadar

! Bu Kanun çerçevesinde Bakanlıkça alınan
tedbiılere ve yapılan ikincil düzenlemelere
uymayanlaıa ve deıetime yelkili olanlarca
islenilen defter, belge ve diğeı kayıtlaı ile
bunlaıa ilişkin bilgileri vermeyenlere veya
eksik verenlere ya da denetim elemanlarlrun
görevlerini yapmalarını engelleyenlere b§

ç) 11 inci maddesinin birinci fikrasııa aykırı
lıareket cdenlere, ayrıiması geıeken alandan
ayrı.lmayan her bir melrekare için yimıi bin
Türk lirası, aykınlığın otuz günden az
olmamak üzere Bakanlıkça verilen stiıe
içinde giderilmemesi hiiinde bu tutarın iki
katı,

et) l 1 inci maddesinin ikinci likrasına aykııı
harcket edenlere, her biı aykınlık içiıı e}ii bin'l'ürk lirası, aykırılığın otuz güıden az
olmamak tizeıe Bakanlıkça verilen süıe
içinde gideıilmemesi halinde bu ıutarıı iki
katı,

e) 12 nci naddesinin birinci ve ikinci
lıkralaıına aykııı hareket eden alışveriş
merkezlerine, ayrılması geıeken yerden
ayrılmayan her bir metrekare için metrekarc
lıaşına düşen rayiç kira bedeli ıııtarııda,
aykırılığın otuz günden az olnıamak üzere
Bakanlıkça veıilen siire içinde giderilmemesi
h§linde bu tutann iki katı,

f) l2 nci nıaddesinin üçüncü {ikrasına aykırı
lıarekel edenlere, her bir mağazası ya da

şubesi için yirmi bin Türk lirası, ıy*ırıŞgrn

gi d*rilıırente.si-}ri}indeSıı{rrta:ırı ik*kılıı

g) l3 üncü naddesine göre belirlenen

çalışma saatlerine aykın harekeı edenlere bin
Tüık lirası,

ğ) 16 ncı maddesinin biriııci 1ikrasının (b)

bendine istinaden belirlenen davıanış
kurallarına ve yapılan diizenlemelere aykırı
hareket edenlere iil,bin Türk lirası.

lı) Bu Kanun çerçevesinde Bakaıılıkça alınaı
tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere
uyınayanlara ve denetinre yetkili olanlarca
istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile
bunlara ilişkin bilgileri vermeyeırlere veya
eksik verenlere ya da denetim elemanlarının
görevlerini yapmalarını engelleyenleıe iki
bin Türk lirası,

719
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bin 'i'fuk liıasııdın clli iıin Türk lirasına
kadar_

i) ğk l inci maddesinin birinci fıkrasma
aykın haıeket edenlere her bir mal veyı
hizmct çeşidi için yirmi bin Türk liıası
ikinci fıkrasına aykırı l-ıareket edenlsre ise
her bir ınal ccsidi için yüz bin Tiak liıası

Ek 2 nci maddesin bi fık
aykırı haroket edenlere yüz bin Türli
lirası,

(2) Birinci fıkraıın {g),.,(ğ), (c), CL (h), (ı).

{i) ve (i) bentleıinde öngöıülen cezalar; fiilin
büyük mağaza, ziıcir mağaza, bayi işletme
ve öze'l yetkili işletme tarafından işlenmesi
hdlinde beş katr, alüşveriş merkezi taıafııdan
işlenmesi hölinde ise on katı uygulanır.

(3) Birinci fikranın (ğ) bendiııde öngöıüleı
ceza; fiilin büyük mağaza, zincir mağaza,

bayi işletme ve öze1 yetkili işletme tarafından
işienmesi hAlinde yirnıi kaü, alışveriş
merkezi taıafından işlenmesi h6linde ise elli
katı uygulanır.

(4) Bu maddeniı biriııci iikrasının (!)

bendinde öngörülen idaıi para cezalannl
uygülema yğlkisi Haksız Fiyat
Değerlendirme Kuruiuna, bu maddede
öngörülen diğer idaıi para cezalaıını
uygulanra yelkisi ise Bakanhğa aittir.
Bakaıılığa ait otan idaıi para cezası uygulama
yetkisi taşra birimlerine devredilebilir.

(5) Bu maddede beliıtilen idari para

cezaiarının verilmesini gerektirg
ıyl<ırılığın otuz qunden az olmımak üzere
I}akııııl ıkca veri len su indereı c

piderilmeınesi vevı bir takvim yılı içiıde
tekrarı h6linde hcr bir tekra r icin bir önccki
cczının iki kıtı idari paıa cezası uygulanır.

ı) Ek i inci ınaddesiııiıı biriııci fıkıasına
aykrı hareket edenlere tığ bin Türk
lirasıadaşfii*-lıirı*{:ii*k-lir*sııa:lü*d*r;
ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ise elli
bin Türk liıasınd*n-lıeş-lii;*--iıiı !iir*
}ifıı§rffi-k*rd*ş,

(2) Birinci iikranın (c). (ğ) 
"e 

(lı) bentlerinde
öngörülen cğza]ar; fiilin büyük mağaza,
zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili
işietme tarafından işlenmesi h6linde beş katı,
alışveriş merkezi tarafından işlenmesi
hdlinde ise on katı uygulanır.

(3) Birinci fikranın (g) bendinde öngörüleıı
ceza; fıilin büyük mağaza, zincir mağaza.
bayi işletme ve özel yetkili işletme tarafından
işlenmesi hilinde yirmi katı, alışveriş
merkezi larafından işlenmesi hilinde ise elli
katı uygulanır.

(5) Bu maddeniıı-lıi+iı*ei,ftltı,ışnııı-{ıı)ş"({ı}
(ç}rtsfi*İı*e-(h)-bentl+fiııd+beli rtilen idari
paİa cezalarinln verilmesini gerektiriı,-§i{,i*
bir takviıı yılı içiııde ıekrarı h6linde, her bir
tekrar için iki katı idari para cezast uygulanıı.
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idari para cezası veriliı.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (ı)
bendinde öngörülen idari para cezaların1
uygutama yetkisi Haksız Fiyat
Değeılendirme Kurulrına, bu ınaddede
örügöriilen diğer idari para ceza|aını
uygulama yetkisi ise Bakanlığa aittir.
Bakanlığa ait olan idaıi para cezası uygulama
yeikisi taşra birimlerine devredilebilir.

idaıi para cezası verilir.
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yı:ni e it mııdde

rcilere şikavet bısvurusunda

rce üreticiIere yönelik olarak
ürünlerin listeden crkarrlması. sinaris
ediien ürünlerin miktarlarrnın azrltılma§t
yeyı bu ürünlere ilişkin rıazarlama ye da

durdurulması gi|üi ticeıi misillcmelerdc

tcdırikçi vc Dcrakende
ırasrndaki uyu§mazıııdarda ıızla

uyuşmazlık çözüm yollarına bışvq!,u!maş]

ı,evı ıdii mc

isletmeicrce üretici veva tedarikcilere ya
da tedırikciIe

s a.m
işlctmeler

sıda rrerakende sektöründe

altı ıv içinde 6 ncı ve 7 nci maddeler

itibırıyla
mağaza|arfıaliyet

uncu
serekli

durumlarını ıltı av içinde l2 nci maddenin
dördüncü fikras ıRı uygun hale setirir.

(l4) Bu fıkranın sl avu tru

ile 9

dcğişikliklerin vanılmaması halinde anılan

sösteren zincir

rihtenrlüğe sirdi
ye Derrıkenderctici. tedırikçionce u

yanıian sözlesmelcrişlctme le r arıısrnda

fikrısına uvqunmaddenin ikinci
ir. Ilu sürc içindehale seti

Ceçiş hükümleri
GEÇiCİ MADDE ı _

yeni fikrı

ycni likrı

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDB I _

Yürütme
MADDE 27 - (1) Bu Kanun hükünıleriıri
Cumh 1ür,

Yürütme
MADDE 27 - (1) Bu Kanun lıükümlerini
lkkı+n+*ş-Kı++ır}ı* r.
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bulunulması nedeniyle ııerakende

nromosvon lıenzcri hizmetlerin

arıiıuluculuk ve tahkim gilri ılternatif

davı şaıiıdır.

Ticıri misillenıe ve uş uşmazlıkiarın
cözümü
DK MAI}DE 2 - {I) Kamu kurumlarına

tıulunulamaz.

(2) iJu Kanun kaosamınıla üretici.

(l3) Bu fıkranın yürüriüğe eirdiği tarih

maddclcre avkırı sözlesmc hükümleri
ggçersiz sayılır.


