2018 HAZİRAN AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ
•

7 Haziran 2018 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Tarım Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
➢ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle
“Taraflar” olarak anılacaktır), iki ülke arasında var olan dostane ilişkilerin ilerletilmesi için
çaba göstererek; iki ülke arasında sosyal ve ekonomik büyüme açısından tarımın öneminin
farkında olarak; kendi ülkelerinin yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak bitki
sağlığının koruması, hayvan sağlığı ve gıda güvenilirliği alanında karşılıklı işbirliğini teşvik
etmeyi akılda tutarak, bu tür işbirliğine ilişkin faydaları algılayarak, kararda belirtilen
şekilde mutabakata varmışlardır.
➢ MADDE 1 – İşbu Anlaşma Taraflar arasında bitki sağlığının koruması, hayvan sağlığı ve gıda
güvenilirliği alanlarında çerçeve oluşturmanın yanı sıra söz konusu alanlarda karşılıklı
işbirliği ilke ve yöntemlerini belirlemek için hazırlanmıştır.
Taraflar işbu Anlaşmayı kendi ülkelerinin ilgili kanunlarına ve düzenlemelerine uygun
olarak uygulayacaklardır.
➢ MADDE 2 – Taraflar aşağıdaki alanlarda bilgi ve teknik alışverişini destekleyecek ve karşılıklı
işbirliğini teşvik edeceklerdir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bitkisel üretim ve bitki sağlığı
Hayvansal üretim ve hayvan sağlığı
Hayvan refahı
Gıda güvenilirliği
Veteriner halk sağlığı
Balıkçılık ve su ürünleri
Kırsal kalkınma, sulama ve tarım bilgi sitemleri
Arazi ıslahı ve sularda tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesi

➢ MADDE 3 – İşbu Anlaşmada belirtilen işbirliği faaliyetleri aşağıda belirtilen yollarla
uygulanacaktır
1. Bilimsel araştırma ve teknik bilgi ve belge değişimi;
2. Uzman ve danışmanların değişimi;
3. İki ülkenin birinde yayım ve eğitim programları, seminerler, sempozyum, fuar toplantı
organizasyonları;

Taraflar, ulusal kanunların elverdiği ölçüde tarım, iş ve ticaret alanında işbirliğini
geliştirmek, her iki ülkede yatırım yapılması ve ortakların tesis edilmesi hususunda özel
sektör kuruluşlarını teşvik edeceklerdir.
➢ MADDE 4 – Bu Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olan ulusal yetkili organlar;
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
2. Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti adına Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı olacaktır.
•

8 Haziran 2018 / Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (İhracat: 2018/4)
➢ 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi
Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları
GEÇİCİ MADDE 32 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde
işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak
müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması
kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin
yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

•

8 Haziran 2018 / Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:
2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/27)
➢ 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme
Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’in 22 nci maddesinin birinci
fıkrasının (kk) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“kk) 2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir
parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde
belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz.”

•

12 Haziran 2018 / Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

•

12 Haziran 2018 / Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

•

19 Haziran 2018 / 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere,
sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde

kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim
yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, alınacak tedbirler ve bu konulara
ilişkin diğer hususları düzenlemektir.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2018 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girene kadar kesilecek kurbanlarla ilgili esasları,
alınacak tedbirleri ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.
•

19 Haziran 2018 / Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
➢ Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım
ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.
➢ Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında
Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

•

21 Haziran 2018 / Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler
İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar
➢ MADDE 1 – Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için
uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin 18/11/2013 tarihli ve 2013/5625
sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlantı anlaşması çağrı
mektubu almaya hak kazanan ve 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK
Destekleme Mekanizmasına tabi üretim tesislerinden, kurulu gücü bağlantı anlaşması
sözleşme gücü ile sınırlı olmak üzere, mesken aboneleri için 10 kW’a kadar (10 kW dahil),
ticarethane, sanayi, tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri için ise 1000 kW’a kadar
(1000 kW dahil) yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik
üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif

enerji bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren on yıl süre ile uygulanır.
Uygulamaya dair gerekli düzenlemeler Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK
tarafından yürütülür.
•

22 Haziran 2018 / 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar
➢ MADDE 1 – 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara 5inci maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Birlikte üretim yapılmasının desteklenmesi”
MADDE 5/A – (1) 81 ilde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek köy veya
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun kapsamında mahalleye dönüşen köy yerleşimlerinden en fazla 300 yerleşimde
olmak üzere, birlikte üretime yönelik sözleşmeli üretim yapanlara sözleşmeye esas
ürünlerine bu Karar kapsamındaki mazot ve gübre, yurt içi sertifikalı tohum kullanımı,
yurtiçi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanımı, havza bazlı fark ödemesi, yem
bitkileri üretimi, çiğ süt, buzağı/malak/manda, anaç koyun-keçi desteğine ilave %30
oranında ayrıca destek ödenir.
(2) İlave desteklemeden yararlanabilmek için, sözleşmeye esas tarımsal faaliyetlerinde
üreticilerin, aynı konuda faaliyette bulunmak üzere birlikte üretim yapılacağına dair
Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile sözleşme yapmaları ve sözleşmeye taraf üreticilerin
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıt olmaları gerekir.
(3) Birlikte üretime yönelik usul ve esaslar ile tip sözleşmeler Bakanlıkça belirlenir.

•

23 Haziran 2018 / Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii
Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî
Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Et ve Süt Kurumu Genel Müdür
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ferda YILDIRIM’ın atanması, 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
➢ Açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yusuf Ziya
ALİM’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8inci maddeleri
gereğince uygun görülmüştür.

➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Hayvancılık Genel Müdürlüğüne,
Bakanlık Müşaviri Muhittin EYİMAYA’nın atanması 657 sayılı Kanunun 76ncı maddesi ile
2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
•

24 Haziran 2018 / Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına
İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
➢ 29/6/2009 tarih ve 2009/15154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

29 Haziran 2018 / 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 aşağıda yer alan 8 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü
hayvanların tanımlanması ve tescili ile ilgili masrafları karşılamak,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
“Hayvan sahibinin sorumluluk ve yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Hayvan sahibi, işletme veya işletmelerinin tescil ettirilmesini ve tescil
edilen işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanmalarını
sağlamak, doğum, ölüm, kesim, zorunlu kesimleri ile işletmelerine ve işletmelerinden
olacak tüm koyun ve keçi türü hayvan hareketleri ile ilgili kayıtları tutmak ve bunları
ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirmek, işletmede ölen veya kesilen hayvanların kulak
küpelerini il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek, işletmelerinin kontrolünde yetkililerce
talep edilmesi halinde son üç yıl içerisinde sorumlu olduğu hayvanlara ilişkin orijin,
kimliklendirme, varış yeri, yetiştirdiği, naklettiği, pazarladığı veya kesimi yapılan
hayvanlara ilişkin bilgileri sunmak ve incelenmesinde denetçilere yardımcı olmak,
işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve tescili ile
ilgili masrafları karşılamak, düşen kulak küpelerini il/ilçe müdürlüğüne bildirmek ve bu
Yönetmeliğin hayvan sahipleriyle ilgili diğer hükümlerinin yerine getirilmesini
sağlamak ile sorumlu ve yükümlüdür.”
➢ Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan;
“Masraflar
MADDE 26 – (1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
unsurlara ilişkin masraflar hayvan sahipleri tarafından karşılanır.” ifadesindeki “(a),”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Sistemin unsurları
MADDE 12 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması
sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
a) Hayvanların tanımlanması için tanımlama araçları,
b) İşletmelerde tutulan güncel kayıtlar,
c) Nakil belgeleri,
ç) Bilgisayar destekli veri tabanı.”
•

29 Haziran 2018 / Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
➢ MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “işletme veya işletmelerindeki hayvanların tanımlanması ve
tescili ile ilgili masrafları karşılamak,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Hayvan satış yeri yetkilileri, satış için getirilen sığır cinsi hayvanların bu Yönetmelik
hükümlerine göre tanımlandığını, yanlarında hayvan pasaportlarının bulunduğunu ve
veri tabanındaki kayıtlarını kontrol etmek, bu Yönetmelik şartlarına göre
tanımlanmamış, pasaportu bulunmayan veya hayvan pasaportunda yanlış bilgileri
bulunan sığır cinsi hayvanların satış yerine girişlerine izin vermemek, satış yerine
girişlerine izin verilen hayvanların hayvan pasaportlarını alıcısına teslim etmek,
pasaportun bir nüshasını en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve bu Yönetmeliğin
kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmekle sorumlu ve yükümlüdürler.”
➢ MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “kayıt tarihinden itibaren on
dört gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Tanımlanan her bir sığır cinsi hayvan için; Avrupa Birliği üye ülkeleri dışındaki
ülkelerden ithal edilerek 32 nci madde gereğince veri tabanına kayıt edilen sığır cinsi
hayvanlar için ilgili İl/İlçe Müdürlüğü tarafından bir hayvan pasaportu düzenlenir ve
düzenlenen hayvan pasaportu hayvan sahibi tarafından teslim alınır.”
“(3) Tanımlanan sığır cinsi hayvanın her bir işletme değiştirmesinde hayvan pasaportu
hayvanın beraberinde bulundurulur. Sığır cinsi hayvanların alım veya satım sonucu
işletme değiştirmelerinde alıcı ve satıcılar hayvanlara ait pasaportların kendileri ile ilgili
kısımlarını imzalar ve pasaport ile bildirim süresi içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne
bildirimde bulunur.”
➢ MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kurban Bayramı nedeniyle kesilecek sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen
hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı hayvan pasaportlarını bu
hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde en yakın İl/İlçe
Müdürlüğüne teslim eder.”
➢ MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili kısmının” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
“(2) İşletmede zorunlu olarak kesilen hayvanlara ait karkaslar kesimhaneye
gönderilecek ise hayvan sahibi tarafından hayvanların zorunlu kesim tarihi, nedeni ve
kesimhaneye gönderilme tarihi bildirilerek kesilen hayvanlara ait karkaslar
kesimhaneye teslim edilir. Hayvan sahibi, sığır cinsi hayvanın kesiminden sonra bildirim
süresi içinde hayvan pasaportunu bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.”
➢ MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(a),”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
➢ MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“c) İşletme tanımlama plakası üzerinde işletme tanımlama numarası, işletme
tanımlama numarasını içeren barkod, karekod veya mikroçip ile Bakanlık logosu
bulunur.”
➢ MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “on dört gün içinde” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
“(2) Bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş hayvan pasaportu bulunan sığır cinsi
hayvanların satın alınması durumunda, alıcı satın aldığı hayvana ait alıcı ve satıcı
tarafından imzalanmış pasaport ile İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunduğunda, yeni
hayvan pasaportunun düzenlenmesi için müracaatta bulunur ve bu hayvan için ilgili
İl/İlçe Müdürlüğünce veya Bakanlıkça yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından
güncel hayvan pasaportu düzenlenir ve düzenlenen hayvan pasaportu hayvan sahibi
tarafından teslim alınır.”
➢ MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Düzenlenecek pasaportların üzerinde ayrıca bir barkod veya karekod bulunur.”

