Gelen faks

25-B4-I?

:

B9:.e6

ıl

ürün temini ve ürün bulundurma

MADDE22-{r.)Tüketicitaıebınekonualkollüiçkileri,piyasa

koŞullarını ve tüketici taleplerini de dikkate alarak ve tüketicllerin seçeneklerini azaltmayacak
nicelikte, alkollü içki perakende satıcıları aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri; açık alkollü
İÇki satıcı[arı ise, fermente alkoliü içkiler hariç, aynı kategorideki birden fazta firmanın ürünlerj
araslndan tercih imkanı sunabileceği çeşitlilikte işyerlerinde bulundurur, Alkollü içki .kategori]erinin
tamamının işyerinde bulundurulması zorunlu değildir.
(2) ToPtan satıcılar, belgeli satıcıların slpariş verdikleri ürünleri ticari teamüllere uygun olan
makul sürelerde talep eden belgeli satıcıya temln etmek zorunda olup talep edi|mesine rağmen
belgeli satıcılara ürünün makuJ sürelerde temin edilmemesinden toptan satıcı sorumludur. Üreticive
ithalatçılar, toptan satıcıların bu yükümlüiüklerini yerine getirmeleri hususunda gerekii tedbirleri alır.
Bu gibi durunnlarda Kurumca yazı|ı olarak bilgiiendirilmesi şartıyia, üreticl ve ithalatçılar da toptan
satıcılar ile birlikte sorurn]u kabul edllir.
(3} Perakende satış belgesini haiz alko|lü içki üretici ve ithalatçı firmalarının, kendi ticari
unvanlarını kullanarak işlettikleri perakende satış yapı|an işyerlerinde, münhasıran kendi ürünterinin
satıŞa sunulması halindg bu maddede yer alan ürün teminine ve bulundurmaya yönelik
yüküm|ülükler aranmaz.
(+) Vergisiz satış mağazaları, münhasır aikollü içki satış yerleri, liman, hava limanı, hava
meydanlarında bulunan perakende satıcılar haricinde; hacmi 20 clve altında bulunan ambalajiardaki
alkollü içkiler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu bakkal, market,
süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan işyerlerinde butundurularnaz ve bu yerlerde.,satışa
sunulamaz. Toptan satıcıların, perakende satıcılara dağıtım yükümlülüğünü yerine getirirken bu
sınırlamaya uyması zorunludur.
(5) Üreticİ, ithalatçı Ve toptan satıcılar;
a) PiYasa istikrarını bozacak, tüketici seçeneklerini azaltacak, perakende s+tıe+nın ve açık alkoliü
içki satıcılarının ürün bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeslnl engelleyecek, diğer fir.ma]arin
faaliyetlerini kısıtlayacak ya da zorlaşttracak şekilde uygulamalar yapamaz.
b) Perakende satıcılarla yapılacak her türlü anlaşrnalaı,da; herhang! bir firmanın ürünleri; açık
alkollü içki satıcılarıyla yapılacak antaşmalarda ise, fermente alkollü içkiler hariç herhangi bir firmanın
ürünteri lehine münhasır uygulama getiren veya üstünlük sağiayan ya da rekabeti diğer firmalar
aleyhİne kısıtlayıcı veya zorlaştırıcı koşullar yer aiamaz. Bu tip anlaşmatarın tarafı olanlar birlikte
sorumlu kabul edilir
c) Perakende sat+e+la+a ve açık alkollü içki satıcılarına ürün temininde bağiı satış içeren
pazarlama yöntemlerini uygulayamaz.
{6) (EkRG-t,8l9l2a1,3,2S769!. Üreticilere ait tesisler lle ithalatçı ve toptan satıcılara ait
iŞyerlerinde, sattş belgesini haiz kişilere ve bu kişiler tarafından görevlendirilmiş çatışanlarına yönelik
olarak tadım amaçlı sunum uygulaması mümkündür.
Reklam ve tanıtım uygulamaiarı
bi rİ i kte d eğİşi
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k RG_ t8 l 9 l 2ol?-287 69!(1) Alkollü içkilerin her ne surette o[ursa otsun rektamı ve tüketicllere yönelik tanıtımı
yapılamaz. Alkollü içkilerin, tbmarnen arz zinciri içinde yapıian ve tüketlcllere yönelik olmayan
tanıtımının alkolİü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, topiumsal ve tıbbi herhangi bir zararlı etki
oİuşturmayacak içerikte, ürünün özelliklerini tanıtmaya ve doğru bilgilendirmeye yönelik olması,
teşvik edicive özend jrici o[maksızın yapılması gerekmektedir.
(2) Alkollü içkilerin kullanılmasını ve sattşını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon
ve etkinİik yapılarnaz. Bu yükümlülük, arz zinciri içerisindekitüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
(3) Münhasıran alko[lü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları |le
bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebi]ir. Bilimsel yayınIar reklam amacıyla kullanılamaz.
(4) Alkollü içkileri üretenler, ithai edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik,
:

hediye, eşantiyon, prornosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.

