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Perakende Tlcarette Uygulanacak İlke ve
Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

oDALARA 2018/99 sAYıLı GENELGE
6/8/2016 tarihll ve 29793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette
Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin '1 2/C maddesl başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştiril miştir.

Buna göre; 5362 sayılı Kanun'un 62'nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Bidiği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 1 2'nci maddesi çerçevesinde
azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim
miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve
özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki
perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamayacaktır.
Böylece bakkal, bayi ve büfelerin de içinde yer aldığı esnaf ve sanatkar işletmelerinin
üreticiye miktar başına yapacağı ödeme tarifedeki azami fiyatın yüzde sekseninden az
olamayacaktır.
Diğer taraftan, büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerle bir gün içinde üreticiden
teslim alınan azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının en fazla yüzde beşi
satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilecektir.
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PERA.KENDE TiCARETTE UYGULANACAK iLKE VE KURALLAR HAKKINDA

MADDE l

YöNETMELiKTE DEĞiŞiKLiK YAPILMAslNA DAiR YöNETMELiK

_ 6/8/20l6 tarihli ve 29793 sayılü Resmi Gazete'de yayımlanan Perakçndc Ticarette Uygulanacak
ilke vc Kurallar llakkında Yönetmeliğin ]2/C maddesi başlığl ile birıikte aşağıdaki şekilde değiştiİilmiştir,
"Üreticiye yaptlacak ödemeler
MADDE l2lc _ ( l) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddcsi ile l8/5/200,1 tarihli ve 5l74 sayıIl Türkiye odalar ve
Borsalar Birliği ile odalar ve Borsalar Kanununun l2 nci maddesi çerççvesinde azami fiyatlan tarifeyle belirlenen hızlı
tüketim mallarının temini karşılığında üreticiyc birim miktar başına yapılacak ödcme: tedarikçiler iIe büyük nıağaz4
zincir mağaza, bayi işletme ve özel yefkili işlçtmeler için tarifedeki azami fiyattn yüzde sekscn beşinden. bunların

dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz.
(2) Büyük mağaza, Zincir mağaza ve tedarikçilcrcc bir gıin içinde üreticiden teslim alınan biıinci l'ıkra
kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadtğı gerckçesiy' le iade edilebilir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımt tarihinde yürürlüğe giİer.
MADDE ] - Bu Yönetme]ik hükümlerini Ticaret Bakanl yürütür,
Yönetmeliğin Yaylmlandlğl Resmi Gazete'nin
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