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llgi: Ticaret il Müdürlüğü'nün 22/07/2o2o tarih ve E-0OO56O4OBBO sayılıyazısı.

Ticaret ll Müdürlüğü'nün ilgi yazısına istinaden; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer
özellikleri itibariyle ilimizle özdeşleşmiş olduğunu, bulunduğumuz iide kültürel miras açısından
önem taşıdığını, yerli üreticilerin korunmasını ve destek|enmesini temin edeceği, tüketiciler
tarafından yöresel ürünlere ulaşılabilirliğin ve tanınırlığın arttırılmasına katkıda bulunacağını
değerlend ird iğiniz yöresel ürünler ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerinin 28
Ağustos 2020 tarihine kadar genelge ekinde yer alan tabloya uygun bir şekilde tanzim edilerek
Birliğimize resmi yazı ile gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz,

ha ERE
r Birlik Baş nl
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yöresel Ürünler İle Üretic j ve
Tedarikçi Listesinin Güncellenmesi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, l4101l20l5 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun 20101/20l5 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun "Yer ve raf tahsisi"
başlıklı 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasında "Hızlı tüketim mallarının sotışının yapıldığı
büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış
alanlarının en az yüzde birine ıekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde
üretilmesi kaydıyla cografi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil
edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarLnm uygun görüşü alınarak ticoret il müdürlüklerince
belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşryan yEresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel
ürünlerle doldurulamayıın raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanlabilir."
hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak
İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 0610812016 tarihli ve 29793 sayıh Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin "Yöresel ürünler ile üretici ve
tedarikçileri" başlıklı l2'nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, "]] inci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde iiretilmesi kaydıyla, coğrafi
işaretli olarak tescil edilen veya coğaf işaretli olarcık tescil edilmemiş olsa bile o yerin il
müdürlüğince belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler" şeklinde; "Tanımlar''
başlıklı 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim mal1 "Gıda,
içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri" olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçevede, Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereğince İ| MtidUrltigumtiz tarafındanı
- İüimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarınln satışı olan büyük

mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak
üzere yöresel ürünlerin, bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin, ilinizdeki ticaret ve sanayi
odaları veya ticaret odaları, esnafve sanatkAr]ar odaları birliği, ziraat odaları ve varsa ilimizin
en fazla üyeye sahip tüketici örgütünün önerileri alınarak beIirlenmesi,

- Söz konusu meslek kuruluşlarından ve/veya tüketici örgütünden gelen önerilerin
tarafloıza ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde yöresel ürünler ile bu ürünlerin üretici ve
tedarikçilerinin liste halinde tespit ve internet sitenizde ilan edilmesi,

- İlan edilen listeye itiraz edilmemesi veya itirazların karara bağlanması halinde

kesinleşen listenin Bakanlığımıza ve yöresel ürün tespitinde öneri alınan kuruluşlara
gönderilmesi,
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- Iki yılda bir aralık ayında, ilan edilmiş olan yöresel ürünler ile üretici ve
tedarikçilerin listesinin güncellenmesi.

- 2410611995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Karamame kapsamında Türk Patent Enstitüsü tarafından tesci] edilen ve Resmi
Gazetede yayımlanarak kesinlik kazanan ilimize özgü yöresel ürünlerin üretici ve
tedarikçilerinin, ilimizdeki ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları, esnaf ve sanatkirlar
odaları birliği, zirıat oda|arı ve varsa ilinizin en fazla üyeye sahip tüketici örgütünün önerileri
alınarak belirlenmesi ve yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçilerini gösteren listeye d6hil
edilmesi, gerekmektedir.

Anılan Yönetmeliğin l2'nci maddesinin altıncı fıkrası gereği, ilan edilmiş olan yöresel
ürünler ile üretici ve tedarikçileri listesinin iki yılda bir aralık ayında anılan maddede belirtilen
usul doğruItusunda güncellenmesi gerekmekte olup bu kapsamda 2020 yılı belirlenen yöresel
ürünler ile üretici ve tedarikçileri listelerinin ikinci güncellemelerinin yapılması için
Müdürlüğümüz Bakanlığımız tarafından talimatlandırılmıştır.

e-imzalıdır
Halil ÖZŞAHAN
Ticaret il Müdürü

Ek:
l Adet Tablo

Dağıtım:
Antalya Sanayi ve Ticaret Odasına

Kumluca Tiçaret ve Sanayi Odasına

Alanya Ticaret ve Sanayi Odasına

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasına

Muratpaşa / ANTALY,^ E-Posla nrustafa sahın@gtb go! t,
-]il 24224]8812 Fax]21224j88l5
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Bu doğrultuda, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmamasını teminen, belirgin
bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla ilimizle özdeşleşmiş olduğunu, bulunduğumuz
ilde kültürel miras açısından önem taşıdığını. yerli üreticilerin korunmasını ve
desteklenmesini temin edeceğini, tüketiciler tarafından yöresel ürünlere ulaşılabilirliğin ve
tanınıriığın arttırılmastna katkıda bulunacağını değerlendirdiğiniz yöresel ürünler ile bu

ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerinin 01.09.2020 tarihine kadar belirlenmesi ve yazımız
ekindeki tabloya uygun birşekilde tanzim edi]erek antalya.tim@ticaret.gov.tr adresine e-posta

ve iü Mııdıırüugıımüze resmi yazı ile gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica
ederim.
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Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine
Akseki ziraat odasına
Alanya Ziraat Odasına

Demre ziraat odasına
Elmalı ziraat odasına
Finike ziraat odasına
Gazipaşa Ziraat Odasına

Kaş Ziraat Odasına

korkuteli ziraat odasına
kumluca ziraat odasına
Manavgat Ziraat Odasına

Muratpaşa Ziraat Odasına

serik ziraat odasına
Antalya Tüketiciyi Koruma Derneğine

Antalya Tüketici Birliğine
Antalya Tüketici ve Çevre Demeğine
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