
 

 

 

2017 NİSAN AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 1 Nisan 2017 / Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa 

Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde yer alan; 

Piyasa gözetimi ve denetimi veri tabanı 

MADDE 47 – (1) Bakanlığın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanı oluşturulup tam 

olarak işlerlik kazandıktan sonra, denetimle görevli personel; denetime çıkmadan 

önce denetime haiz ürün, firma hakkında daha önce yapılmış denetim bilgilerini, 

mükerrerliği önlemek amacıyla Bakanlık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri 

Tabanından kontrol eder. Bu durum risk taşıyan acil durumları kapsamaz. Ayrıca, 

denetimle görevli personel denetime ait her türlü bilgiyi, denetim işleminin 

sonuçlanmasını beklemeksizin, Bakanlık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanına 

girer. 

ifadesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“Piyasa gözetimi ve denetimi veri tabanı ile izlenebilirlik” 

MADDE 47 – (1) Bakanlığın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanı oluşturulup tam 

olarak işlerlik kazandıktan sonra, denetimle görevli personel; denetime çıkmadan 

önce denetime haiz ürün, firma hakkında daha önce yapılmış denetim bilgilerini, 

mükerrerliği önlemek amacıyla Bakanlık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri 

Tabanından kontrol eder. Bu durum risk taşıyan acil durumları kapsamaz. Ayrıca, 

denetimle görevli personel denetime ait her türlü bilgiyi, denetim işleminin 

sonuçlanmasını beklemeksizin, Bakanlık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanına 

girer. 

(2) Bakanlık, piyasaya arz edilen ürünlerin paketleme aşamasından son kullanıcıya 

kadar takibinin sağlanmasına yönelik usul ve esasları belirler, gerekli sistemleri kurar 

veya kurdurur. Bu sistemlerin işletilmesini temin eder.’’ 

 3 Nisan 2017 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

 15 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik 

İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur. 



 

 

 3 Nisan 2017 / Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İş 

Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

 19 Şubat 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve 

KöyişleriBakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında 

Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İş Birliği Protokolü”nün onaylanması 

uygun bulunmuştur. 

 3 Nisan 2017 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Tarımsal İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun 

 6 Temmuz 2009 tarihinde Estonya’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

EstonyaCumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İş Birliği Konulu Mutabakat 

Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

 3 Nisan 2017 /Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti 

Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık 

Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun 

 18 Haziran 2009 tarihinde Viyana’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve 

Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su 

Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İş Birliği Mutabakat 

Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

 4 Nisan 2017 /Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların 

Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinde yer alan; 

İşletmede tespit edilen tanımlanmamış sığır cinsi hayvanlar 

MADDE 73 – (1) İşletmede doğmuş ve yetiştirilmiş olması haricinde, bu Yönetmelikle 

belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu tespit edilen sığır cinsi hayvanlar, 

işletmeye tanımlanmamış olarak getirilmiş olduğundan belgesiz nakil yapıldığı kabul 

edilir, söz konusu tanımlanmamış hayvanlar için hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı 

maddesinin birinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği hayvan sevklerinde Bakanlıkça 

belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle hayvan başına idari para cezası 

uygulanır. Hayvan sahibine verilen idari para cezasının onaylanmasını takiben 

hayvanlar tanımlanarak kayıt altına alınır. 

İfadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu 

tespit edilen sığır cinsi hayvanlar için hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır ve hayvanlar 

kimliklendirilerek kayıt altına alınır. 

 



 

 

 Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan; 

Tanımlama süresi 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

tanımlanmayan her yaştaki sığır cinsi hayvanların, 14 üncü maddenin birinci 

fıkrasında belirtilen 20 günlük tanımlama süresine bakılmaksızın bu Yönetmeliğin 

yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tanımlama ve kayıt işlemleri yapılır. 

İfadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

tanımlanmayan her yaştaki sığır cinsi hayvanların, 14 üncü maddenin birinci 

fıkrasında belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın 31/12/2017 tarihine kadar 

tanımlama ve kayıt işlemleri yapılır. 

 4 Nisan 2017 /Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü 

Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde 

yer alan; 

İşletmede tespit edilen kimliklendirilmemiş koyun ve keçi türü hayvanlar 

Madde 63 – (1) İşletmede doğmuş ve yetiştirilmiş olması haricinde, bu Yönetmelikle 

belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu tespit edilen koyun ve keçi türü 

hayvanlar, işletmeye tanımlanmamış olarak getirilmiş olduğundan belgesiz nakil 

yapıldığı kabul edilir. Söz konusu kimliklendirilmemiş hayvanlar için hayvan 

sahiplerine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği hayvan 

sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle hayvan başına 

idari para cezası uygulanır. Hayvan sahibine verilen idari para cezasının 

onaylanmasını takiben hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınır. 

İfadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu 

tespit edilen koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır ve 

hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınır. 

 6 Nisan 2017 / Merkezi Ankara’da olmak üzere 100.000.000 TL sermayeli Türkiye Ürün 

İhtisas Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 

 Merkezi Ankara’da olmak üzere 100.000.000 Türk Lirası sermayeli Türkiye Ürün 

İhtisas Borsası Anonim Şirketinin kurulmasına izin verilmesi; Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun teklif yazıları üzerine, 5174 sayılı Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53üncü maddesine göre, 

Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

 

 



 

 

 6 Nisan 2017 / İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) 

 Kapsam 

MADDE 1 – (1)  Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel 

Müdürlük) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında son yıllarda artış 

olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine 

maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat 

çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel 

Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır. Yerli üretimi temsil niteliğini 

haiz bir kısım firmalardan alınan ekonomik göstergeler kullanılarak hazırlanan 

inceleme raporunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi 

(http://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası savunma 

araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar” 

bağlantısından ulaşılabilmektedir. 

 

*Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, janta takılı halde gelen ve 87.08 

tarife pozisyonu altında yer alan dış lastikler dahildir. 

 Ön inceleme 

MADDE 2 – (1) İnceleme konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli 

üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.  

(2) Yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir. 

(3) İnceleme konusu eşyanın ithalatına karşı önlem uygulanmasında bir gecikmenin 

telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir. 

 Karar 

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, inceleme 

konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri 

çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına, söz konusu 

ürünlerin ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin 

“kilogram başına 0,50 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak 

belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 inci 

maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin 

istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan 

üyelerin oy birliği ile karar vermiştir. 

 



 

 

 13 Nisan 2017 / Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 15 Nisan 2017 / Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 

Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/18) 

 Bu Tebliğin amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık koç-teke ihtiyacını karşılayacak 

işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

 Bu Tebliğ, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Merkez Birliğine 

üye damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliklerince, 500 baş kapasiteye sahip damızlık 

koç-teke üretimine yönelik yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin 

kapasitelerinin 500 başa sahip olacak şekilde artırılmasını, rehabilitasyon yatırımlarını 

ve bu işletmelerden damızlık koç-teke alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiricileri kapsar. 

Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygulanır. 

 Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden; 

a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı olarak 

belirlenen projelerle başvuran birlikler, 

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde bu Tebliğ kapsamındaki yatırım 

konularını ihtiva eden bir proje ile başvuran birlikler, 

c) Bu işletmelerden damızlık koç-teke alan birlik üyesi yetiştiriciler, 

yararlanır. 

 Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği 

uygulanır: 

a) Yeni yatırım veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat 

yapımı, makina alet ve ekipman alımına ait gerçekleşme tutarının % 50’si, 

b) Bu işletmelerden damızlık koç-teke satın alan birlik üyesi yetiştiricilere alım 

tutarının %50’si. 

 15 Nisan 2017 / Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama 

Esasları Tebliği (No: 2017/19) 

 Bu Tebliğin amacı; damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık 

işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda 

azalan manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin 

artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların 

desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 Bu Tebliğ, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi 

üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve 

ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin 

kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon 

yatırımlarını kapsar. 

Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygulanır. 



 

 

 Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden; 

a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman 

alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar, 

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda 

yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran 

yatırımcılar 

yararlanır. 

 Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği 

uygulanır: 

a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat 

yatırımına, hibeye esas gerçekleşme tutarının % 50’si. 

b) Damızlık dişi manda ve manda boğası alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si. 

c) Yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, hibeye esas alım 

tutarının % 50’si. 

 Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların 

ortaklıkları yararlanamaz. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki (hayvan alımı, ahır inşaatı yapımı 

veya tadilatı, yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcı hibesinden 

yararlanmış olanlar) faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan 

yatırımcılara Karar kapsamında hibe kullandırılmaz. 

 19 Nisan 2017 / Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 

 24 Nisan 2017 / Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

 Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı 

model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belge verilerek korunması ile bu 

haklarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel 

ürün adı başvurularına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar. 

 Başvurunun yeri ve tarihi 

MADDE 4 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler 

marka tescili için Kuruma başvuruda bulunabilir. 

(2) Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin 

Kurum tarafından alındığı tarih, saat ve dakikadır. Madrid Protokolü kapsamında 

Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, uluslararası başvuru 

tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası 

başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan önce yapılmış 

sayılır. 

 



 

 

 Başvurunun yayımlanması 

MADDE 11 – (1) Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve Kanunun 15 inci 

ve 16 ncı madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka başvurusu, periyodik 

olarak yayımlanan Bültende aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yayımlanır: 

a) Başvuru numarası ve tarihi. 

b) Başvuru sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri. 

c) Marka örneği. 

ç) Mal veya hizmetlerin listesi ile ait oldukları sınıf numaraları. 

d) Başvurunun kısmen reddedilmesi halinde reddedilen mal veya hizmetler. 

e) Varsa vekil bilgileri. 

(2) Kurum, periyodik olarak yayımlanan Bültene bağlı kalmaksızın ek Bülten 

yayımlayabilir. 

(3) Kanunun 15 inci ve 16 ncı maddeleri hükümlerine göre başvurunun 

reddedilmesine başvuru yayımlandıktan sonra karar verilirse, ret kararı ayrıca 

yayımlanır. 

 Tescil 

MADDE 12 – (1) Bir marka başvurusu, Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen 

aşamaların tamamlanması ve tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kurum 

tarafından verilen iki aylık süre içinde Kuruma sunulması ile tescil edilir. Tescil 

ücretinin eksik ödenmesi durumunda söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru 

sahibine bir aylık ek süre verilir. Belirtilen süreler içinde ödemeye ilişkin bilginin 

sunulmaması veya ücret eksikliğinin giderilmemesi durumunda başvuru işlemden 

kaldırılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir. 

 Tescilin yayımlanması 

MADDE 13 – (1) Kanunun 22 nci maddesine göre tescil edilen markalar, Sicil kaydında 

bulunan bilgileri içerecek şekilde Bültende yayımlanır. Kanunun 22 nci maddesinin 

ikinci fıkrası kapsamında kalan markalar tescilli marka olarak kabul edilmez, başvuru 

işlemleri tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum Bültende 

yayımlanır. Ancak tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmiş olması halinde, markanın 

tescil durumu tamamlanmayan aşamadan etkilenmez. 

 Coğrafi işaretlere ilişkin faaliyet bildirimi 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen coğrafi 

işaretli ürünlerin bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki 

bildirimleri 10/7/2017 tarihine kadar yapılır. 

 24 Nisan 2017 / Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ekonomi Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

 Açık bulunan 1nci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına 

İthalat Genel Müdürü Kadir BAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76ncı maddesi ile 

2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 



 

 

 27 Nisan 2017 / Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (No: 2017/20) 

 Bu Tebliğin amacı, çiğ sütün yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye arzına 

ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 Bu Tebliğ, çiğ sütün yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye arzına ilişkin 

hususları kapsar. 

Bu Tebliğ, hayvan sağlığı ve hayvan refahı konusundaki mevzuat hükümlerine aykırılık 

teşkil etmeyecek şekilde uygulanır. 

 Bu Tebliğ kapsamında sadece yetkili merciden izin almış süt üreten hayvancılık 

işletmesinde üretilen çiğ sütün arzına izin verilir. 

 Son tüketiciye arz edilecek olan inek veya manda çiğ sütleri Hastalıktan Ari İşletmeler 

İçin Sağlık Sertifikasına sahip Brusellozdan ve Sığır Tüberkülozundan ari süt sığırı 

işletmelerinden, koyun veya keçi çiğ sütleri, Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari 

İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip Brusellozdan ari süt koyun keçi 

işletmelerinden elde edilir. 

 Çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 °C’nin altındaki sıcaklıklara soğutulur ve nakil 

sırasındaki sıcaklığı 4 °C’yi geçemez. 

 Bu Tebliğ kapsamında son tüketiciye arz edilecek çiğ süt işlenemez, dondurulamaz, 

herhangi bir bileşeni ayrılamaz, bir bileşen eklenemez, separatörden geçirilemez, 

farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamaz veya çiğ sütte değişikliğe neden 

olabilecek herhangi bir işleme tabi tutulamaz. 

 Çiğ sütü arz etmek isteyen süt üreten hayvancılık işletmecisi, 6ncı maddeye göre 

yetkili merciden izin belgesi almak zorundadır. 

 Bu Tebliğ kapsamında çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat 

içerisinde gerçekleştirilir. Farklı sağım zamanları olan çiğ sütlerin arzı sırasında ilk 

sağım zamanı esas alınır. 

 Çiğ sütün son tüketim süresi, ilk sağım saatinden itibaren 48 saati geçemez. 

 Yerel perakendeci; süt üreten hayvancılık işletmecisinden bu Tebliğ kapsamında 

tedarik ettiği çiğ sütü, başka bir gıda işletmesine arz edemez. 

 Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmeleri süt üreten hayvancılık 

işletmesinden almış oldukları çiğ sütü yerel perakendeciye gönderebilirler. Bu 

faaliyette bulunan gıda işletmeleri, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik 

kapsamında yetkili merciden kayıt belgesi almak zorundadır. 

 Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay 

belgesi almış işleme tesisleri, almış olduğu çiğ sütü yerel perakendecilere arz edebilir. 

 Ambalajlama ve etiketleme 

Çiğ sütün son tüketiciye arzı sırasında aşağıdaki bilgiler tüketiciye sunulur: 

a) Ürünün adı (çiğ inek sütü ve benzeri). 



 

 

b) Üretici/işleme tesisi adı soyadı veya ticari unvanı, adresi ve hayvancılık işletme 

numarası. 

c) Sağım tarihi. 

ç) Çiğ sütün son tüketim tarihi. 

d) En az 1 cm olacak şekilde “ÇİĞ SÜT”, “24 SAAT İÇİNDE KULLANILMALIDIR” ve 

“KULLANMADAN ÖNCE KAYNATINIZ” ifadeleri. 

e) “0°C ila 4°C’de BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİNİZ” bilgisi. 

f) Çiğ sütün arzı için izin belgesi tarihi 

 Yerel perakendecide çiğ sütün son tüketiciye arzı sırasında birinci fıkrada belirtilen 

bilgilere ilave olarak perakende kayıt numarası bulunur. 

 Bağımsız olarak sabit bir yerde konumlandırılmış otomatik satış makineleri için birinci 

fıkrada belirtilen bilgilere ilave olarak işletme kayıt numarası bulunur. 

 Hazır ambalajlı çiğ sütün etiketinde birinci fıkrada belirtilen bilgilere ilave olarak net 

miktar bilgisi ve işletme onay numarası bulunur. 

 Hazır ambalajlı çiğ süt hariç, bu Tebliğ kapsamında son tüketiciye satılan çiğ sütler için 

bu maddede yer alan bilgiler tüketicinin kolaylıkla görebileceği bir şekilde bulunur, 

talep edilmesi halinde bu bilgiler yazılı olarak son tüketiciye verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


