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YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:
ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
MADDE 1- 6/6/2003 tar�hl� ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçk�ler�n İç ve Dış

T�caret�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Süres� �çer�s�nde dağıtım yetk� belges�n� yen�lemeyen f�rmaların belge geçerl�l�k tar�h�nden �t�baren en geç 3

ay �ç�nde başvurması hal�nde, 14 üncü madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rlenen dağıtım yetk� belges� bedel�, �k� katı
olarak tahs�l ed�lerek belge yen�len�r. Bu süre geçt�kten sonrak� başvurular yen�leme kapsamında değerlend�r�lmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n altıncı ve on altıncı fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“5 cl’den küçük ambalaj hacm�ne sah�p alkollü �çk�ler �le b�ra har�ç 300 cl’den büyük ambalaj hacm�ne sah�p
alkollü �çk�ler �thal ed�lemez, üret�lemez ve p�yasaya arz ed�lemez.”

“B�ra har�c�ndek� alkollü �çk�ler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj �le p�yasaya arz ed�l�r.”
MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 20- Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı davrananlar hakkında 4733 ve 4250 sayılı Kanunların �lg�l�

maddeler�nde hüküm altına alınan �dar� yaptırımlar uygulanır. 4733 ve 4250 sayılı Kanunların �lg�l� maddeler� uyarınca
adl� yaptırımı gerekt�ren f��ller�n �şlenmes� hal�nde adl� merc�lere suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 13- 5 cl’den küçük ambalaj hacm�ne sah�p alkollü �çk�ler �le b�ra har�ç 300 cl’den büyük

ambalaj hacm�ne sah�p alkollü �çk�ler, bu madden�n yayımı tar�h�n� �zleyen �k�nc� ayın sonundan �t�baren üret�lemez ve
�thal ed�lemez. Bu ürünler, bu madden�n yayımı tar�h�n� �zleyen üçüncü ayın sonundan �t�baren Alkollü İçk� Dağıtım
Yetk� Belges�n� ha�z f�rmalar, dördüncü ayın sonundan �t�baren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü
�çk� satıcıları tarafından �ç p�yasaya arz ed�lemez.

GEÇİCİ MADDE 14- B�ra har�ç olmak üzere, cam har�c�ndek� ambalaja sah�p alkollü �çk�ler, bu madden�n
yayımı tar�h�n� �zleyen �k�nc� ayın sonundan �t�baren üret�lemez ve �thal ed�lemez. Bu ürünler, bu madden�n yayımı
tar�h�n� �zleyen üçüncü ayın sonundan �t�baren Alkollü İçk� Dağıtım Yetk� Belges�n� ha�z f�rmalar, dördüncü ayın
sonundan �t�baren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü �çk� satıcıları tarafından �ç p�yasaya arz
ed�lemez.”

MADDE 5- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
 


