2017 ARALIK AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ


1 Aralık 2017 / Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmelik
 Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün kuruluşu,
yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün yapılanması, faaliyetleri ve
bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
 Enstitünün görev ve yetkileri
MADDE 4 – (1) Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:
a) Biyoteknoloji alanında Ar-Ge yapmak, Ar-Ge’lere mali ya da bilimsel destek
sağlamak, bunları teşvik etmek, koordine etmek, izlemek, bu amaçla program ve
projeler geliştirmek.
b) Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından
biyoteknoloji alanında Ar-Ge yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları
desteklemek, teşvik etmek, iş birliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.
c) Teknoloji ve biyoteknoloji alanındaki gelişme, buluş ve yeniliklerin sağlık
hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin
yükseltilmesine dönük Ar-Ge yapmak ve/veya yaptırmak, bu maksatla Ar-Ge
merkezleri ve ihtiyaç duyulan diğer birimlerin kurulması veya kurdurulması tekliflerini
Yönetim Kurulunda karar oluşturulması kapsamında Başkana sunmak.
ç) Ar-Ge sonucu geliştirilen ve/veya üretilen teknik ve yöntemlerin teşhis, tedavi ve
korunmaya yönelik tıbbi cihaz, tanı kiti, aşı, ilaç ve ürünlerin üretim, tanıtım ve
kullanılmasını, bunlardan yararlanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili sektörlerle iş
birliği ve ortaklıklar yapmak; elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve
bu alanlardaki girişimciliği desteklemek; Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul
ve esaslar çerçevesinde hibe niteliğinde ve/veya geri ödemeli destekler vermek ve ön
ödemede bulunmak.
d) Biyoteknoloji alanına giren hususlarda Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından
talep edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapmak veya yaptırmak.
e) Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve özel sektör ile iş birliği
içerisinde biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren merkezlerin kalite ve akreditasyon
kurallarının belirlenmesinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon
Enstitüsüne bilimsel katkı sağlamak ve adı geçen Enstitü ile iş birliği yapmak.

f) Biyoteknoloji alanında Ar-Ge’nin özendirilmesi, bu alandaki yeni gelişme ve
teknolojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla seminer,
sempozyum, kolokyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ile sertifika verilmesi
öngörülen eğitim-öğretim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
g) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve görüş
bildirmek üzere bilim kurulları, ulusal ve uluslararası danışma kurulları ve
komisyonlar oluşturmak.
ğ) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet
haklarını koruyacak ve geliştirecek şekilde biyoteknoloji alanındaki ulusal ve
uluslararası literatür ve patentleri takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını
keşfetmek ve gerçekleştirmek, araştırmacılar adına bu süreçleri gerektiğinde
karşılıksız olarak yürütmek veya desteklemek, fikri haklar, lisans ve bilgi aktarımı
amacıyla girişimlerde bulunmak, fikri mülkiyet ve lisans haklarının satın alınmasını,
satılmasını ve bu konuda ortaklık yapılmasının sağlanması konusunda Başkana
teklifte bulunmak.
h) Uluslararası kurum ve kuruluşların biyoteknoloji alanındaki gelişmelerle ilgili
yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, görev ve
faaliyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak.
ı) Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde; yüksek lisans,
doktora, tıpta, eczacılıkta, diş hekimliğinde ve veteriner hekimliğinde uzmanlık
eğitimi ile doktora sonrası bilimsel çalışma yapanların bu eğitim ve çalışmalarını
enstitüde yapabilmelerine imkân sağlamak.
i) Biyoteknoloji alanında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla teknopark,
kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi
aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerinin kurulması tekliflerini
Yönetim Kurulunda karar oluşturulması kapsamında Başkana sunmak ve bu amaçla
faaliyet gösteren üniversiteleri desteklemek, destek programları oluşturmak, yurt içi
ve yurt dışı iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, yurt içi ve yurt
dışı toplantı, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve
desteklemek, araştırmacı eğitimi veren kurum ve programları desteklemek, Yönetim
Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde teminatlı veya teminat
alınmaksızın hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği vermek ve ön ödemede
bulunmak.
j) Görev ve yetkileri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel hukuk
tüzel kişilerine ait sağlık kurumları, araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri,
enstitüler, Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekân ve altyapı,
donanım, finansman dâhil her türlü kaynağı iş birliği ve/veya birlikte kullanım
protokolü çerçevesinde kullanmak veya kendisine ait kaynakları kullandırmak.
k) Ülkenin biyoteknoloji alanında öncelikli politikalarının belirlenmesinde çalışmalar
yapmak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge,
yayın ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.
l) Kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği
projelere başvurmak.



2 Aralık 2017 / Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların
Akreditasyonu Tebliği
 Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera
gazı emisyon raporlarının doğrulanması ve bu işlemleri yapacak doğrulayıcı
kuruluşların niteliklerine ve akreditasyon işlemlerine ilişkin usul ve esasların
belirlenmesidir.
 Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
kapsamında sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ile doğrulayıcı kuruluşların
akreditasyonuna ilişkin usul ve esasları kapsar.
 Genel hususlar
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin EK-1’inde belirtilen faaliyetleri yürüten işletmelerden
kaynaklanan sera gazı emisyonlarına ilişkin sera gazı emisyon raporunun Bakanlığa
gönderilmeden önce doğrulanması zorunludur.
(2) Sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması işlemi, doğrulayıcı kuruluşlar
tarafından yapılır.
(3) Doğrulanmış sera gazı emisyon raporları güvenilir kabul edilir.
(4) Doğrulama süreci, kalite güven ve kalite kontrol prosedürlerini desteklemede
etkin ve güvenilir bir araç olarak kullanılır ve işletmenin sera gazı emisyonlarını izleme
ve raporlama performansını arttırmak için bilgiler temin eder.



5 Aralık 2017 / Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii
Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,
İbrahim Halil AKBAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60ıncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına,
Bakanlık Müşaviri Volkan Mutlu COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.



5 Aralık 2017 / Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “(8) Lisanslı
depo teminatının sorumluluk sigortası olarak verilmesi halinde, bu sigorta ile birinci
fıkrada belirtilen sigortaların aynı sigorta şirketine yaptırılması zorunludur.”
ifadesindeki “sorumluluk” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kefalet” ibaresi
eklenmiştir.

 Aynı Yönetmeliğin 16ncı maddesinin beşinci fıkrası
“(5) İstenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul
rehni veya sorumluluk sigortası, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde temerrüde düşülmesi halinde Fona bu tür teminatı alış, satış,
düzenleme ve transfer gibi her türlü tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili
rücu yetki belgesiyle birlikte verilir.” ifadesinde yer alan “veya sorumluluk sigortası”
ibaresi, “, sorumluluk sigortası veya kefalet sigortası” şeklinde değiştirilmiş, altıncı
fıkrası “(6) Banka teminat mektubunun, Bakanlıkça kabul edilen Türkiye’de yerleşik
bir bankadan alınması, vazgeçilmesi olanaksız ve kesin olması gerekir. Sorumluluk
sigortasının, lisanslı depolarda depolanan ürünlerin mevzuatta öngörülen şekilde
mudiye teslim edilmemesi rizikosu dahil, lisanslı depo işletmesi/işleticisinin Kanunda
ve ikincil düzenlemelerinde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi
dolayısıyla meydana gelecek zararları karşılayacak mahiyette olması şarttır.”
ifadesindeki “Sorumluluk” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kefalet” ibaresi
eklenmiştir.


5 Aralık 2017 / Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27)
 Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak
uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem
Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.
 Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin Ek1’de yer alan 58 inci ve 59 uncu dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını
kapsar.



5 Aralık 2017 / Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun



7 Aralık 2017 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/48)
 Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı
bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak;
daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda
üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2018 - 31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda
ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama
sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 Yatırım konuları ve uygulama illeri
MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki yedi adet yatırım konusunu kapsar:
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde
uygulanır.
 Hibe desteği tutarı ve oranı
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde
belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek
verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru
değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe
sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan
kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından
karşılanır.
(2) Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu
miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak
karşılanır.
(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir.
Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.
(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.


9 Aralık 2017 / Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
 Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal arazilerin toplulaştırması ve
dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, köy gelişimi, kırsal alan düzenlemesi, tarımsal arazi
toplulaştırması ve dağıtımı ile ilgili hususları kapsar.



9 Aralık 2017 / Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair
Yönetmelik
 Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma
ve Arazi Kullanımı Kanununda öngörülen toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, tarım

arazilerinin sınıflandırılması, geliştirilmesi, zorunlu hallerde amaç dışı kullanımına izin
verilmesi, toprağın ve tarımsal üretim gücü yüksek büyük ovaların belirlenerek
korunması, toprak koruma plan ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması,
erozyona duyarlı alanların belirlenmesi, toprak koruma kurulunun teşekkülü,
görevleri, çalışmaları ile çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak
arazilerin planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.


13 Aralık 2017 / Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Maliye, Millî Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait
Atama Kararları
 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,
İskender YÜKSEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74üncü maddeleri ile
2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.



16 Aralık 2017 / Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi
Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) 2017 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31/12/2017 tarihinde sona erer.”



21 Aralık 2017 / Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin
Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensupları için
meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge, meslek odası bulunmayan meslek
mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme, kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan meslek mensupları için kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı
aranır.”



21 Aralık 2017 / Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi
Ürünler Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının üçüncü
cümlesi ile sekizinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Süresinde başvuran ancak dosyası teknik ve idari açıdan bu Yönetmelik hükümlerine
göre önemli ölçüde yetersiz bulunan ürünlere ait dosyalarla ilgili olarak sahiplerine
bilgi verilir ve en erken yukarıda belirtilen beş yıllık sürenin sonundan başlamak
üzere, bildirim tarihinden itibaren Bakanlıkça en fazla bir yıllık ek süre tanınır.”
“b) İhraç edilecek veteriner tıbbi ürünler için bu ürünlerin üretildiği üretim yerleri,
Bakanlıktan izin alınması, izin alınan ürünlerin Türkiye'de piyasaya arz edilmemesi ve
izin verilen üretim yerinde sadece bu ürünlerin üretilmesi şartı ile veteriner biyolojik
ürünler haricindeki veteriner tıbbi ürünler için 31/12/2016 tarihine kadar, (a)
bendinde belirtilen veteriner biyolojik ürünler için 24/12/2019 tarihine kadar, diğer
veteriner biyolojik ürünler için ise 31/12/2017 tarihine kadar iyi üretim uygulamaları

(GMP) belgesi almak zorundadır. Bu hükümlere aykırı hareket halinde ilgili ürünlerin
pazarlama izinleri ile üretim yeri izni iptal edilerek tesis ve sahibi hakkında Kanunun
37 nci maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.”


24 Aralık 2017 / Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 30/5/2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Nakillerinde
Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Bu Yönetmelik 31/12/2017 tarihinde yürürlüğe girer.”
ifadesindeki “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.



24 Aralık 2017 / Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri
Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 51 inci maddede öngörülen GPS sistemi
donatımı en geç 31/12/2017tarihine kadar yapılır.” ifadesindeki “31/12/2017” ibaresi
“31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.
 Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 9, 12, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 46, 47 ve 52 nci maddeleri 31/12/2017
tarihinde” ifadesindeki “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.



26 Aralık 2017 / Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları
Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan “MADDE 22 - (1) Sigorta şirketlerinin hak ve
yükümlülükleri şunlardır: b) Prim borçlarına karşılık ilk yıl için Kurulun belirleyeceği
teminat türlerine göre Havuza 100.000.- YTL (yüzbin YTL) sabit teminat, takip eden
yıllarda ise bir önceki yıl havuza devrettikleri prim üzerinden % 15 oranında ilave
teminat vermek.” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
b) Prim borçlarına karşılık ilk yıl için Kurulun belirleyeceği teminat türlerine göre
Havuza 200.000.- TL (ikiyüzbin TL) sabit teminat, takip eden yıllarda ise bir önceki yıl
havuza devrettikleri prim üzerinden % 10 oranında ilave teminat vermek.



27 Aralık 2017 / Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların
üretimine,

b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının
yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf
edilecek miktarının azaltılmasına,
c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı
ortama verilmesinin önlenmesine,
ç) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi,
toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin teknik ve idari
standartların oluşturulmasına,
yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların
belirlenmesidir.
 Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; piyasaya sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların
atıklarını kapsar.
(2) Defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve benzeri üretim artıkları,
bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
(3) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi
Yönetmeliğinde yer alan tehlikeli atık tanımına uyan ambalaj atıklarının yönetimi,
ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Kullanımları sonrasında bu kapsamda
yer alan ambalajların bildirimleri ekonomik işletmeler tarafından ambalaj bilgi sistemi
üzerinden yapılır, ancak söz konusu ambalaj atıkları bu Yönetmelik kapsamında geri
dönüşüm/geri kazanım hedeflerinden muaftır.


27 Aralık 2017 / Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda
Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda
Bileşenleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uyum ve geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (16.071) FL numaralı 4,5-epoxydec-2(trans)-enal adlı aroma
verici madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve
gıdaların üretiminde kullanılmaz.
(2) (16.071) FL numaralı 4,5-epoxydec-2(trans)-enal adlı aroma verici madde ile bu
aroma verici maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren izin verilmez.
(3) İşletmeciler EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (02.139), (02.153), (02.162),
(02.188), (05.057), (05.064), (05.071), (05.081), (05.084), (05.101), (05.108), (05.125),
(05.127), (05.140), (05.141), (05.173), (05.186), (05.194), (05.196), (09.573) FL
numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlarlar.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan üçüncü
fıkrada belirtilen aroma verici maddeler ve bu maddeleri içeren gıdalar raf ömrü
süresince piyasada bulunabilir.
(5) Dördüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için
geçerli değildir.”
 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (16.071) FL
numaralı aroma verici maddeye ait satır yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloda yer
alan (02.139), (02.153), (02.162), (02.188), (05.057), (05.064), (05.071), (05.081),
(05.084), (05.101), (05.108), (05.125), (05.127), (05.140), (05.141), (05.173), (05.186),
(05.194), (05.196), (09.573) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar ekteki
şekilde değiştirilmiştir.


29 Aralık 2017 / Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği
 Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına
ilişkin amblem kullanımına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
 Amblem kullanımı
MADDE 4 – (1) Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları tescil belgesinde
belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet
gösterenler tarafından kullanılır.
(2) Tescilli coğrafi işaret ile birlikte amblemin kullanımı zorunludur. Ülkemizin taraf
olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında ülkemizde korunması öngörülen
yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler için amblem kullanımı zorunlu değildir.
(3) Tescilli geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı 6769 sayılı Kanun hükümlerine
tabi değildir.
(4) Amblem, 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak coğrafi işaret veya
geleneksel ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde kullanılır. Ürünün kendisi
veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda ise işletmede kolayca
görülebilecek şekilde kullanılır.
(5) Tescilli adın türüne göre Ek-1’de yer alan amblemlerden uygun olanı kullanılır ve
amblem üzerinde değişiklik yapılamaz.
(6) Amblem, çapı 15 milimetreden küçük olmayacak şekilde kullanılır.
 Amblemin şekli ve renkleri
MADDE 7 – (1) Amblem, Ek-1’de belirtilen şekilde, üçgenlerin çevrelediği daire içinde
yer alan köşeli parantez arasındaki Türkiye haritasından oluşur.
(2) Menşe adı ambleminde kırmızı, mahreç işareti ambleminde yeşil, geleneksel ürün
adı ambleminde ise turkuaz rengi hâkimdir.

(3) Görünürlüğü zorlaştıran renkli zemin üzerinde amblemin kullanılması halinde,
amblemin etrafında sınırlandırıcı bir dış daire kullanılır. Bu durumda dış daire ile
üçgenler arasında kalan zemin beyaz olmalıdır.
(4) Ambalajda yer alan diğer tüm unsurların sadece siyah, sadece beyaz veya siyahbeyaz olması halinde amblemin siyah-beyaz kullanımı da mümkündür.


30 Aralık 2017 / 2. Mükerrer / Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan
Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3)
 Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede
yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
 Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan
atıkların denetim işlemlerini kapsar.



30 Aralık 2017 / 2. Mükerrer / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi
Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)
 Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı
ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki
listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi,
Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat
Rejimine tâbi tutulmak istenen eklerdeki listelerde yer alan ürünler ile 5 inci
maddenin üçüncü fıkrası dahilindeki ürünleri kapsar.



30 Aralık 2017 / 2. Mükerrer / Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/20)
 Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünlerin
ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
 Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek-1/A, Ek-1/B,
Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.



31 Aralık 2017 / Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik
 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin
Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “MADDE 87 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 10 uncu maddesi 31/12/2015 tarihinde, 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi, 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 85 inci maddesinin dördüncü fıkrası
31/12/2017 tarihinde,” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 10 uncu maddesi 31/12/2015 tarihinde, 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi, 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 85 inci maddesinin dördüncü fıkrası
31/12/2019 tarihinde,”
 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi: MADDE 56 – (1) Çiğ süt ve
kolostrum için aşağıdaki gereklilikler sağlanır: c) Süt üreten hayvancılık
işletmecisi ve gıda işletmecisi aşağıdaki gerekliliklere uyar.
1) Süt üreten hayvancılık işletmecisi, çiğ sütün Ek-1’deki kriterleri
karşılamasını sağlamak için prosedürleri uygulamaya koyar.
2) İnek dışında diğer türlerden elde edilen çiğ süt herhangi bir ısıl işlem
içermeyen süt ürünlerinin üretimi için kullanılacaksa, gıda işletmecisi,
kullanılan çiğ sütün Ek-2’deki kriteri karşıladığını temin edecek prosedürleri
uygulamaya koyar.
 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası: MADDE 57 – (3) Süt ürünleri üreten
işletmelerde kullanılacak olan çiğ ve ısıl işlem görmüş inek sütü için aşağıdaki
gerekliliklere uyulur:
a) Süt ürünleri üreten gıda işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol
noktaları/HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerde belirlenmiş kabul süresi
aşıldığında, ısıl işlem uygulanmadan hemen önce aşağıda belirtilen kriterleri
sağlamak için gerekli prosedürleri uygular.
1) Süt ürünlerinin hazırlanmasında kullanılacak çiğ inek sütü 30 °C’de her
mililitrede 300.000’den az koloni sayısına sahip olmalıdır.
2) Süt ürünleri üretiminde kullanılacak ısıl işlem görmüş inek sütü 30 °C’de
her mililitrede 100.000’den az koloni sayısına sahip olmalıdır.
b) Bu fıkranın (a) bendinde yer alan kriterlerin karşılanmadığı durumda süt
ürünleri üreten gıda işletmecisi Bakanlığı bilgilendirir ve bu durumu
düzeltmek için tedbir alır.
 85 inci maddesinin dördüncü fıkrası: MADDE 85 – (4) Bakanlık, bu
Yönetmeliğin 13 üncü bölümünde belirtilen bakteri ve somatik hücre sayısı
açısından kriterleri karşılamayan çiğ sütün, en az 60 günlük periyotta
dinlendirilmesi ve olgunlaştırılması şartıyla Yönetmelik amaçlarına aykırı
olmayacak şekilde peynir üretiminde kullanımına izin verebilir.



31 Aralık 2017 / 3. Mükerrer / İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife
Cetveli
 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/es
kiler/2017/12/20171231m3.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017
/12/20171231m3.htm



31 Aralık 2017 / 4. Mükerrer / İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/es
kiler/2017/12/20171231m4.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017
/12/20171231m4.htm

