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:yöresel Ürünler ile Üretici ve
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oDAIARA 2o22l65 sAYıLı GENELGE

ilgı: Ticaret il Müdürlüğü,nün 16/08/2022 tarih ve E-95221076-439.03.07-000773]7606

sayılı yazısı.

Ticaret il MÜdürlüğü,nÜn ilgi yazısına i5tinaden; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer

özellikleri itibariyle ilimizle özdeşleşmiş olduğunu, bulunduğumuz ilde kÜltürel miras açısından

önem taşıdığını, yerli üreticilerin korunmasını ve desteklenmesini temin edeceği, tüketiciler

tarafından yöresel ürünlere ulaşıIabilirliğin ve tanınırlığın arttırılmasına katkıda bulunacağını

değerlendird iğiniz yöresel ürünler ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikÇilerinin 31

eğ-ustos 2ozitarihine kadar genelge ekinde yer ala n tabloya uygun bir şekilde tanzim edilerek

Birliğimize resmi yazı ile gönderilmesi hususunda;

BilgiIerinizi ve gereğini rica ederiz.
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DAĞITIM YERLERINE

Bilindiği iızere, I4l01l2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Diizenlenmesi Hakkında
Kanun 20101/2015 tarihinde yiiriirlüğe girmiş ve Kanunuı "Yer ve raf tahsisi" başlıklı l2'nci maddesinin
üçüncü fil«asuıdı"Hızlı tiiketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi
işIetme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yiizde birine tekabül edecek şekilde raf alanı,
mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla cofuafi işaretli olarak tescil edilen veya cofuafi işaretli
olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlannın uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince
belirlenen hızlı tüketim nalı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle
doldurulamayan raf alanlan, diğer ürünlein satışı amacıyla kullanıIabilir." hiikmiine yer verilmiştir.

Anrlan Kanıınun uygulamasrna yönelik hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve
Kurallar Hakkında Yönetınelik 06108120lı6 tarihli ve 29'793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yiiriirlüğe girmiş olup Yönetıneliğin "Yöresel iiriin]er ile iiretici ve tedarikçileri" başlıkh 12'nci
maddesinin birinci fikrasında yöresel iiriinler, "]] inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende
işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli
olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hulı tüketim malı niteliğindeki
ürünler" şeklinde; 'Tanımlar" başlıt<lı 3'iincü maddesinin birinci fikrasının (h) bendinde ise fuziı tiiketim
ma|y "Gıda, içecek, temizlik ve hşisel bahm ürünleri" olarak tanımlanmrşür.

Bu çerçevede, Yönetrneliğin 12'nci maddesi gereğince il vııatırıtıgtımtiz tarafindan;

- İlimizde bulrrnan ve esas işletme konusu hzlı tiiketim mallanırn satışr olan büyük mağaza ve
ztığç mağazalar ile bayi işletrne ve özel yetkili işletnıelerce raf tahsisi yapılmak iizere yöresel üriinleriı,
bu iirünlerin iiretici ve tedarikçilerinin, ilinizdeki ticaret ve sanayi odalan veya ticaret odalan, esnaf ve

sanatk6rlar odalan biliğ, ziraat odalan ve varsa ilimiziı en fazla üyeye sahip tiiketici örgütiiniiıı önerileri
alınarak belirlenmesi,

- Söz konusu meslek kuruluşlanndan ve/veya tfüetici örgütiinden gelen önerilerin tarahnıza

ulaştığı tarihten itibaren on giin içinde yöresel iiriiııler ile bu iiriinlerin iiretici ve tedarikçilerinİn liste

halinde tespit ve intemet sitenizde ilaı ediimesi,
_ İlan edilen ]isteye itiraz edilmemesi veya itirazlann karara bağlanması halinde kesinleşen 1istenin

Bakanlığımıza ve yöresel iiriin tespitinde öneri alınan kuıuluşlara gönderilmesi,

- itı yrıau Üi, aralık ayında, ilan edilmiş olan yöıesel iiriinler ile iiretici ve tedarikçilerin listesinin

giincellenmesi,
- 24/06l|995 tarihli ve 555 sayıh Coğrafı İşaretlerin Korunması Hakl«nda Kanun Hiikmtiııde

Karamame kapsamrnda Tiirk Patent Enstitiisü tarafindan tescil edilen ve Resmi Gazetede yayrırılaıarak

kesiılik kazanan ilimize özgü yöresei ürünlerin üretici ve tedarİkçİlerinin, İlİmİzdekİ tİcaret ve sanayİ

odalan veya ticaret odalan, esnaf ve sanatkArlar odalan birliği, ziraat odalaı ve varsa ilinizin en fazla

üyeye sahip tiiketici örgütiinün önerileri alınarak belirlenmesi ve yöresel üıiinler ile iiretici ve

Bu belge güvenli elektronik imza iİe imzalanmıştıı
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tedarikçilerini gösteren ,isteye dihil edilmesi, gerekmektedir ll Iılıılıllıl ılııılılı ııııll llı ıll
Anılan Yönetrneliğin 12'nci maddesinin altıncı fıkrasr gereği, ilan edilıniş olan yöresel iirrinler ile

riretici ve tedarikÇileri listesinin iki yılda bir aralık ayında aırlan maddede belirtilen usul doğrultusunda
giincellen'"esi gerekmekte olup bu kapsamd.a 2o22 yılı belirlenen yöresel iiriinler ile üretici ve
tedarikçileri listelerinin giincellemelerinin yapdmasl için Müdiirlüğümü Bakanhğ62 tarafindan
talimatlandınlmrştır.

Bu doğrulfuda, uygulamada herhaıgi bir aksamanın yaşaıımamaslnı teminen, belirgin bir niteliği,
iinü veYa diğer özellikleri itibanyla ilimizle özdeşleşmiş olduğunu, bulunduğumuz ilde-kiiltiiıel miras
aÇısından önem taŞıüğınr, yerli ı.ireticilerin korunmasrnı ve destek]enmesini temin edeceğni, tiiketiciler
tarafından yöresel iiriinlere ulaşılabiliıliğn ve tanınfhğın arttınlmasına katkıdİ bulunacağını
değerlendirdiğiniz yöresel iiıiinler ile bu iirtinterin üreticileri ve tedarikçilerinin 0g.Og.2022 tarihine kadar
belirlenmesi ve yaAı z ekindeki tabloya uygrın birşekilde tanzim edilerek antalya.tim@ticaret.gov.tr
adresine e-posta ve İ1 Müdülüğümiize resmi yazı ile gönderilmesi hususunda bilgilirinizi ie gereğini rica
ederim.

Ek:
l Adet Tablo

Dağıhm:
Aıtalya Sanayi ve Ticaret Odasına
Kumluca Ticaret ve Saıayi Odasına
Alanya Ticaret ve Sanayi Odasına
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasına

Antalya Esnaf ve Sanatkar Odalan Birliğine
Akseki ziraat odasına
Alanya Ziraat Odasına
Demre ziraat odasrrıa
Elmalı ziraat odasına
Finike ziraat odasına
Gazipaşa Ziraat Odasına
Kaş Ziraat Odasına
korkuteli ziraat odasına
kumluca ziraat odasuıa
Maıavgat Ziraat Odasına
Muratpaşa Ziraat Odasına

serik ziraat odasına
Aıtalya Tiiketiciyi Koruma Demeğıe
Antalya Tfüetici Biıliğiıe
Aıtalya Ttiketici ve Çevre Demeğine
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