A

THE

0]

2022-M/01-29-399

Sayı
Kon u

EsllAF vE SAı|ATKARLAR oDALARı BiRLiĞi
ANTALYA UNİON OF TRADESMEN AND CRAFT'MEN

TALYA

:

/a3/2a22

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı

oDAIARA 2o22129 SAYItı GEttlELGE

ilgi:

rESK'in O4/O3/2O22 tarih ve2022/30sayılı genelgesi

Türkiye Esnaf ve sanatkörları konfederasyonu,n

u

n il9i genelgesi ekte sunulmuştur

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz,

S.h**

Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin cd, Noi33 07090 ANTALYA

Tell |90 242 334 5656, Fak: a90 242 334 5659

ERE
Birlik Ba ş

www.aesob.org.tr

aesob@aesob,orq.tr

nl

.t,[lRıiı\,ü
ğ§N,{ ıı VE SAN^,§,ıiıR L \R| KON §ğDER;\§YO]\

L

HUK[JK MÜŞAvİnıiĞİ

FEDER\S!C}NL 1R
fiİkiye Şolö.te.,e
oıontobilcileİ ledrİaiyonu

Tiirktye Bakkallar v. Bayiler

F.deİasyoN

34315186-642-76l30
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı hk.

S ayı
Konu

j

04.03.2022

Iiıtkiye Made i Eşya
saı.tk..ları F.deras].o!ı
1iiıkı}i Ağıç lşiğl tsunl !.
saİalkarla F.derasyon
Tiırkiye (alr\eçile..
K;a.th.!.ci]er. Biifeciler

BİRLİK,ERE

aedefasyonı
Ttirki}. Elektf ik. Eleki.onjlle
BğEerle.i Teknisyenle,i

Eİıaf

1

SAYILI GENELGE

2022130

e sa!ıat]raılaı!

lede.ısyouı

riifkiye

Tedlğ.

tioıfeksiyoıc la!ç. Giyıı

sanitlalI

Fedeİasyoıu
Tii.kiye Berlreİle, le

iıgi :

01.03.2022 tarih ve E-39618]'79-40L99-000'72370"/20 sayıh belge

Iiıaib{e.

Fedğn§yoN
Titİkiye Berberağ

le

Küaförl.ı

Fedefas!,o u

Tii.kiy. Lokfuııcn.r.
Kebnıcilıi. Pastacita.1?
TalliclldrederasyoN
aiirti}'.e

ilgide kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazrda, özellikle cep telefonu v€ tabletlerin yenilenerek
tekıal satrşma ilişkin olan Yenilenmiş Ürtlnlerin Satışı Hakkrnda Yöneineliğin 3l22l sayıh ve
2218/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlaıaıak yiiriiılüğe girdiği ve bu Yönetrnelik kapsamında
yiirütiilen ve aşağıda yer verilen uygulamalara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
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kullanılmış fünci

cep telefonunun peıakende ticaretinde yenileme yetki

yenileme işlemi yapılmadaı ikinci el ticarete konu olan kullanılrnış cep telefonlan ile tabletlerin
diketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut dulumuJıu ve varsa
yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorırnluluğu getirilrniş,
yenileme merkezleri ile bunlara bağlı yetkili satlcılar taıafindan satışa sunulan yenilenmiş cep
telefonlarrnın perakende sahşında uygulaıacak Katma Değer Vergisi oranı Yol'e indirilerek
uygulamanrn yaygınlaştmlmasl sağlanmlş,
yenilenmiş cep telefonunun kedi kartı ile alımmda taksitlendiıme tutar ve siiresi, fiyatı beş bin
Tillk Ltası ve altmda olaı cep telefonlan için on iki ay, fiyatl beş bin Tiirk Lirasmın iizerinde
olan cep telefonlan için altı ay olarak belirlenmiş, cep telefonu ahmı amacıyla kullandrnlan
tfüetici kredilerinde vade sınınnrn belirlenmesinde dikkate alınan üçbin beş yiiz Türk Lirası
tutannın beş bin Tük Lirası olarak artınlrnasına, vade sınınnm ise lıyatı beş bin Türk Lirası ve
alhnda olan cep telefonlan için on iki ay, fiyah beş bin Tiirk Lirasının üzerinde olan cep
telefonlan için üç ay olarak belirlenmesine karar veriLniştiı.

Denetimler esnasrnda mevzuata aykrnlıkların tespit edilmesi halinde idaıe müelyidelerle
karşılaşılmamasr açısrndan, konrınun bağlı odalaırnız aracılığr ile esnaf ve sanatkarlanmza dul'urulmasr
hususunda gereğini rica ederiz.
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taşmayanlar tarafindan yenilenrniş üriin algls1 oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama

Tlsİa A!

pa Rüçür:

l1Aika.i_*i,.ç,.),

r. oda Ötç.*ıi llıan.ı< !. sİ{!rığ
"I.,tdt

ru,iay.

u"_.

".

ı,

Bnıiğ (t]EAP\f!-BiiJc.ı Bdçitı) uütd İ:ı Knçdr! r. onl oıç.]di lldi.tğ v. suıl.
r!m. . oz.ı (.sin ot.]d€ı Bi1nld of si (İ,LR!o ppp) kmc!]üEdüdn

ot}_i Keılrr

nj &tr

Tuıus cadddği No: ,ı O66so Ba!fui*laı,ANraAf,A itİ;@r.st.oı!

T.l:0]]:Jt8l]6s Fak6:o3l]].al?r:6

t

dnDwERk! nıonnİ

§afa l..k ols

tl

Bitciiçii:glzem,yorl@t€sk,org,ti

c6a3ool04844l9l95e233ol6fal2cb

t.,k §İ.İ,ahso ı kq),t,

BELGENiN ASLI ELEKTRoNİK iMZALIDIR

İ ts

rgi

OÖZETiMİ CENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarü:

Ş.yı

T.C.

ıl

olü.aoz

E_396lar9-4t

lııııı

j9$n370rİ

lılı ıııl

TİCAIIET BAIL{NLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdiirlüğ'i
Sayı

: E-396I8779-401.99-00072370'720

Konu

: Yenilenmiş Ürünlerin Sahşı
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DAĞITIM YERLERiNE
Bilindiğ iizere Bakan[ığımzca hazırlanan "Yenilenmiş Ürllnlerin Sahşı Hakkında Yönehnelik' 3l22l
sayılı ve 22/8/2020 tariili Resmi Gazete yayımlanarak yiirirrlüğe girrni$ir. Mezkur Yönetmelık kullanılmış cep
telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satrşa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslannı diizenlemektedir.
Bu bağtamda selııörün gelişmesi ve ttiketicilerin güvenli ve garantili cep telefonlanna düa ekonomik
fiyatlarla sahip olabilrnesiıiı sağlanması içiıı;
1. Mezkur Yönennelikte; kullanılmlş ikinci el cep telefonunun perakande ticaretinde yenileme yetki
belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye süip firmalara bağlı yetkili ahcı ve yetkili satıcı Vasfinı
taşımayanlar tarafindan yenilenrniş üriin algısı oluştuıacak şekilde reklam ve ticari uygulama
yapılnası yasaklanmış,

2. Yiıe
3.

4,

mezkur Yönetmelikte yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmıŞ cep
telefonlan ve tabletlerin tiiketiciniı kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malrn mevcut
durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılmasr zorunluluğu
getiritmiş,
30lglz02| tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile; yenileme merkezleri ve bunlara bağh

yetkili satıcılar tarafindan satrşa sunulan yenilenrniş cep telefonlannın perakande satıŞında
uygulanacak Kağna Değer Vergisi oranı %l'e indirilerek uygulamanın yaygmlaŞtn]rnası
sağlanmış,

21l|21202| tarihli ve 9993 sayılı Bankacıhk Dtizenleme ve Denetleme Kurulu Karan ile
yenilenmiş cep telefonunun kredi kartı ile alımında taksitlendirme tutai ve süesi; fiYah beŞ bin
ıtırk Liras, ve altında olan cep telefonlaıı için on iki ay, fiyah beş bin Tiirk Lirasının iizerinde olan
cep telefonlan için altı ay olarak belirlenmiş, cep telefonu alrmı amacıyla kullandınlan tiiketici
kİdiıerinde vade sınınnın belirlenmesinde dikkate ahnan üç bin beş yiiz Tilrk Lfasl tutannın beŞ
bin Türk Lirası olarak artrnlmasrna, vade sınınnın ise lıyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep
telefonlan için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasınrn iizerinde olan cep telefonlan için üç ay
o1arak belirlenmesine karar verilmiştiı.
yukanda aırlan mevzuat hiikümlerine istinaden 4?.42.01 ve 95.12.01 NACE kodlu konfederasyon ve birlik
üyelerinizin söz konusu yasal yiikümlüliikter hususunda bilgilendirilrneleri ve yapılacak denetimlerde ilgili
mevzuatına aykınlık haİlerinin tespiti durumunda idari müelyidelerin uygulanabileceğinin bildirilmesi
gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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3BAD36ED_3A4D_495B_9B8c-DcDAOF9A7F89
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