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Allah-u teala itdi hidayet
Kıldi muzaffer oldi seadet

Semendre’nın nakusi keferın
Mahmud Paşa hem aldi ganimed

Hayr-ı nihayetle yaptırmasına 
Mamuşa içün eyledi himmet

İgbali ömr-i olsun ziyade
İtdik de evfak-ü devr-ü azimet

Bir hoşçe çıkdi nazım ile tarih
İ’lam-ı evkat ola bu saat
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, çiğ sütün tüketiciye 
doğrudan arzına ilişkin tebliğ tas-
lağını hazırladıklarını ve Başbakan-
lığa gönderdiklerini belirterek, “Çiğ 
süt, bu kapsamda ancak ari çiftlik-
lerden, işletmelerden satılabilecek” 
dedi.

Çiğ sütün Türkiye’de yaygın kulla-
nıldığına işaret eden Çelik, bunun 
sağlıklı ve güvenli tüketilebilmesi 
için çiğ sütün vatandaşa doğrudan 
arzına ilişkin tebliğ taslağı hazırla-
dıklarını ve Başbakanlığa gönder-
diklerini söyledi.

Söz konusu tebliğle çiğ sütün doğ-
rudan tüketiciye ulaştırılmasında 
yeni düzenleme öngördüklerine 
dikkati çeken Çelik, “Çiğ süt, bu 
kapsamda ancak ari çiftliklerden, iş-
letmelerden satılabilecek. Yaklaşık 
1 milyon 300 bin ton civarında, ari 
işletmenin ürettiği süt söz konusu. 

Ancak buralardan çiğ sütün satışı 
söz konusu olabilecek. Çiğ sütün 
son tüketiciye satışı, sağımdan iti-
baren 24 saat içinde yapılabilecek. 
Üretici tarafından, soğutma dışında 
hiçbir işlem uygulanmayacak. Çiğ 
süt tüketiciye tek kullanımlık mal-
zemeden yapılmış ambalaj içinde 
veya tüketici tarafından verilen 
kaba konarak arz edilebilecek” ifa-
desini kullandı.

Çiğ süt arzına mesafe
düzenlemesi

Çiğ sütün doğrudan arzında üreti-
cisi tarafından sadece doğrudan tü-
keticilere veya yerel perakendeciye 
satılabileceğinin altını çizen Çelik, 
yerel perakendecinin sütü sadece 
tüketiciye satmak üzere üreticiden 
alabileceğini bildirdi.

Çelik, yapılan düzenleme ile çiğ sü-
tün son tüketiciye arzı hususunda 

mesafe konusunun da dikkate alın-
dığına dikkati çekerek, otomatik sa-
tış makinesi sahibi süt üreticilerinin 
sütü tüketiciye satmak istediğinde 
katedecekleri mesafenin 200 kilo-
metre yarıçapın ötesini geçemeye-
ceğini vurguladı.

Çelik, sütün, üretim yerinden tek 
kullanımlık bir ambalaj içerisine 
konulduktan sonra 500 kilometre 
yarıçapında piyasaya arz edilebile-
ceğini kaydetti.

Çiftçi günlük olarak kayıt tutacak

Söz konusu düzenleme ile üreti-
cinin sattığı sütün günlük kaydını 
tutma konusunda sorumlu kılı-
nacağına işaret eden Çelik, “Çiftçi, 
günlük sattığı süt miktarı, yedirdiği 
yemin niteliği ve kökeni, hayvanlar-
da tedavi uygulanıyorsa kullandığı 
ilaç ve hastalığı, sütü perakendeci-
ye sattıysa sattığı perakendecinin 

Çiğ sütün doğrudan tüketiciye satışına
ilişkin tebliğ hazırlandı. Buna göre 
üretici her aşamayı günlük olarak kayıt
altına alacak, süt tek kullanımlık
ambalajlarda satılabilecek.

Çiğ süt satışına
düzenleme
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işletme bilgilerinin kaydını tut-
mak ve bu kayıtları 12 ay boyunca
muhafaza etmek durumunda. Am-
balaj konusunda da son derece 
önemli değişiklikler ve düzenleme-
ler getiriliyor.

Ambalajda, ürünün adı, yani hangi 
hayvanın sütü olduğu, üreticinin 
adı, soyadı ve ticari unvanı, adresi 
ve hayvancılık işletme numarası, sa-
ğım tarihi ve saati, son tüketim tari-
hi ile ‘Kullanmadan önce kaynatınız’ 
ve ‘0-4 santigrat derecede buzdola-
bında muhafaza ediniz’ uyarıları yer 
alacak.

Ayrıca yapılan bu düzenleme ile çiğ 
süt satışında aracı sayısı azalacak ve 
çiğ süt daha uygun fiyatlarla tüke-
ticiye sunulmuş olacak. Nihai ama-

cımız tüketicinin sağlıklı çiğ süte 
daha kolay ve ucuz olarak ulaşma-
sını sağlamaktır” diye konuştu.

Hangi süt sağlıklı?

Çelik, sağım hijyeni ve muhafaza 
şartlarına uyulmadan tüketiciye sa-
tılan sütün sağlıksız olduğuna dik-
kati çekerek, çok yaygın bir şekilde 
bazı çevrelerin çiğ sütün tüketilme-
si, evde yoğurt yapılması şeklinde 
tavsiyelerde bulunduğunu ancak 
çiğ süt tüketiminin nasıl olması 
gerektiğinin belirlenmesinin önem 
arz ettiğini ve tebliği bu sebeple ha-
zırladıklarını açıkladı.

Sağlıksız çiğ sütün brusella, tüber-
küloz gibi hayvan hastalıklarının 
insanlara geçişi için risk taşıdığını 

belirten Çelik, “Evet çiğ süt tükete-
lim ama hangi çiğ süt, nasıl çiğ süt 
konusunun cevabı olsun diye bu 
tebliğ şu anda Başbakanlığa gön-
derilmiş bulunuyor.” dedi.

Çelik, mikrobiyolojik açıdan toplam 
bakteri sayısının 1 mililitre sütte 100 
binin altında, somatik hücrenin de 
400 binin altında olan sütün sağlıklı 
sayıldığını dile getirerek, kim tara-
fından satıldığı, üreticisinin belli ol-
mayan, kaydı tutulmayan sütlerden 
uzak durmak gerektiğini söyledi.

Tebliğin yayımından itibaren 6 ay-
lık bir uyum süreci olacağını ifade 
eden Çelik, ari işletmelerin bu uy-
gulamaya hemen başlayabileceğini 
bildirdi.
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AYLIK REKLAM FİYATLARI 1 SAYI 3 SAYI YILLIK
Arka Kapak 2500 2250 2000
Arka Kapak İçi 1500 1300 1150
Ön Kapak İçi 1750 1500 1300
Ön Kulak Kapak 3000 2750 2500
Birinci Sayfa 1500 1250 1000
3-5-7-9. Sayfalar 1000 950 900
11-13-15-17-19. Sayfalar 900 850 800
20-50 Arası 850 800 750
50 ve Sonrası 700 650 600



3



4


