2018 KASIM AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ
•

2 Kasım 2018 / Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen
Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 300)
➢ MADDE 1 – Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen
bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14/05/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Eki Kararın 1inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, ekli listede belirtilen
kademelendirme çerçevesinde;
a)
b)
c)
d)

•

Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz;
İkinci kademe gelişmiş ilçelerde %60 indirimli;
Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde %80 indirimli;
Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde %100 indirimli,
Olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.
Ayrıca 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun
ek 3üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Organize Sanayi Bölgelerine
birinci kademe uygulanır.”

3 Kasım 2018 / Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
➢ MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve
Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“d) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,”
➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 31/12/2017 tarihine kadar her yaştaki koyun ve keçi türü
hayvana kimliklendirme ve kayıt işlemi yapılır.” ifadesindeki “31/12/2017” ibaresi
“31/3/2019” olarak değiştirilmiştir.
➢ MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Bildirim süresi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
gerekli bildirimleri yapılmayan koyun keçi türü hayvanların hareket, ölüm, kesim,
işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgiler, 60 ıncı

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın 31/12/2017
tarihine kadar güncellenir.” ifadesindeki “31/12/2017” ibaresi “31/3/2019” olarak
değiştirilmiştir.”
➢ MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
•

3 Kasım 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 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“e) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,”
➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“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.” ifadesindeki 31/12/2017” ibaresi “31/3/2019”
olarak değiştirilmiştir.
➢ MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
gerekli bildirimleri yapılmayan sığır cinsi hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede
zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgiler, 70 inci
maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın 31/12/2017
tarihine kadar güncellenir.” ifadesindeki “31/12/2017” ibaresi “31/3/2019” olarak
değiştirilmiştir.
➢ MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

•

7 Kasım 2018 / Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
➢ MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende
Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üreticiye yapılacak ödemeler
MADDE 12/C – (1) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci
maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının
temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile

büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki
azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise
yüzde sekseninden az olamaz.
(2) Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim
alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle
iade edilebilir.
•

13 Kasım 2018 / Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması
Hakkında Tebliğ (No: 2018/42)
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve
verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal
danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak
tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanları ile
kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve
işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve
yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile cezai
sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.
➢ Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal
işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır:
a) Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt
sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya
koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya OTBİS’e kayıtlı olmak.
b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak:
1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak.
2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak.
3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla
kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak.
4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en
az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az yirmisi erkek hayvan
olmak kaydıyla en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz
küçükbaş hayvana sahip olmak.
5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak.
6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.
7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde
10.000 adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak.
8) Organik tarım alanında, (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerde belirtilen
işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.

(2) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık
hizmeti alacak tarımsal işletmeler, inceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin
istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmakla sorumludur.
•

14 Kasım 2018 / Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkilerinden
insan sağlığını ve çevreyi korumaktır.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmelikte tanımlanan kalıcı organik kirleticilerin;
a) İmalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına,
b) En kısa sürede aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına veya kısıtlanmasına,
c) Mümkün olduğunca ortadan kaldırma amacıyla, bu maddelerin salımlarının en aza
indirilmesine,
ç) Bu maddelerden oluşan, bunları içeren veya bu maddelerin herhangi biri tarafından
kirletilmiş atıkların yönetimine,
ilişkin hükümleri kapsar.
➢ İmalat, piyasaya arz ve kullanımın kontrolü
MADDE 5 – (1) Ek-1’de listelenen maddelerin kendi halinde, karışım içinde ya da
eşyaların bileşenleri olarak imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaktır.
(2) Ek-2’de listelenen maddelerin kendi halinde, karışım içinde ya da eşyaların
bileşenleri olarak imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı ek-2’de belirtilen şartlara göre
kısıtlanır.
(3) Bakanlık ve ilgili kurumlar, değerlendirme ve izin planları dahilinde ilgili mevzuatı
kapsamında kalıcı organik kirletici özelliği gösteren maddelerin imalatı, piyasaya arzı
ve kullanılmasını önlemek için uygun önlemleri alır.
➢ Uygulama planı
MADDE 10 – (1) Bakanlık, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek
amacıyla hazırlamış olduğu ulusal uygulama planını ihtiyaç halinde gözden geçirir,
günceller veya güncelletir.
(2) Bakanlık, ulusal uygulama planı gözden geçirme ve güncelleme çalışmaları sırasında
ilgili kurumlarla içerik hakkında bilgi alışverişinde bulunur.
(3) Bakanlık, ulusal uygulama planını, onaylanması için ilgili kurumlara iletir.
➢ Denetim
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler 2872 sayılı Çevre
Kanunu çerçevesinde Bakanlık ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilir.

•

17 Kasım 2018 / Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
➢ MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 1. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun AB003 ve AB004 kod
numaralı tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilerek,
0201.20 G.T.İ.P. numaralı madde eklenmiştir.

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
Tarife
Kontenjanı
Kod No
AB003(1)

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0201.20

Diğer kemikli
parçalar
Diğer kemikli
parçalar
Diğer kemikli
parçalar
Diğer kemikli
parçalar

0202.20
AB004(2)

0201.20
0202.20

•

Tarife
Kontenjanı
Dönemi
01.01-31.12

01.01-31.12

Tahsilat
Tahsilat
Yapılacak Yöntemi
Firma Türü
T
TTY

T

TTY

Tahsilat Önceliği
Bulunan Kurum
ve Kuruluşlar
ESK

ESK

20 Kasım 2018 / Türkiye Cumhuriyeti Adına 12 Ekim 2018 Tarihinde Ankara’da İmzalanan
Ekli IPA II 2017 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik
Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 352)
➢ Bir tarafta, “Birlik” olarak atıfta bulunulacak Avrupa Birliği adına hareket eden ve
“Komisyon” olarak atıfta bulunulacak Avrupa Komisyonu ve diğer tarafta Dışişleri
Bakanlığı tarafından temsil edilen “IPA II Yararlanıcısı” olarak atıfta bulunulacak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bazı hükümler üzerinde anlaşmışlardır:
Madde 1- Program
Birlik, aşağıdaki Programı finanse etmeyi ve IPA II yararlanıcısı da bu programın
finansmanını almayı kabul eder.
2017 Yılı Türkiye için Yıllık Eylem Programı
2017/040-201
Bu Program, aşağıdaki temel tasarruf kapsamında Birlik Bütçesinden finanse edilir.
Katılım Öncesi Yardım Aracı, (IPA II).
Bu Programın toplam tahmini maliyeti 313 085 421 AVRO’dur ve bu Programa azami
Birlik katkısı 123 100 000 Avro olarak belirlenmiştir.
Bu Program hem IPA II yararlanıcısı hem de Birlik’in mali katkıda bulunmasını
gerektirir. İlgili mali katkıların dökümü Ek 1’de belirtilmiştir.
Program Ek 1’de yer alan ve Komisyon ile IPA II yararlanıcısı arasında mektup teatisi
aracılığıyla kararlaştırılacak Eylem belgelerinde ek detayları belirtilen açıklama
uyarınca uygulanır.

•

23 Kasım 2018 / Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Karar (Karar Sayısı: 354)
➢ 14/2/2011 tarihli ve 2011/1415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.
➢ GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere
bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 20 gün
içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması halinde, söz
konusu eşyaya bu Karar hükümleri uygulanmaz.

•

27 Kasım 2018 / 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 379)
➢ 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 5/A maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
“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 kayıtlı olmaları gerekir.
(3) Birlikte üretime yönelik usul ve esaslar ile tip sözleşmeler Bakanlıkça belirlenir.”

•

27 Kasım 2018 / Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2019 Yılında Kapsama Alınacak Riskler,
Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 380)
➢ Teminat altına alınacak ürünler ve riskler
MADDE 1 – (1) Bu Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte
fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi
halinde verilir. Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere;
a) Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski,
b) Meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile
bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meye ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu
ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri,

c) Yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,
ç) Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,
ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı
çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu
tarafından teminat altına alınır.
(2) Meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarına, paket halinde; dolu, fırtına,
hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri
ile domuzun sadece fidanlara verdiği zararlar, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar
kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate
alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
(3) İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday,
arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu
ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar,
sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, ilgili genel
şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük,
ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat
altına alınır.
(4) Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel
ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde; ilgili genel
şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin,
özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından
teminat altına alınır.
(5) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm
riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık ve terör riskleri; ilgili genel şartlar ile
tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate
alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
(6) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm
riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski; ilgili genel şartlar ile tarife ve
talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak,
Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
(7) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan,
bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık
ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski; ilgili genel şartlar ile
tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate
alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
(8) Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için
kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri; ilgili genel
şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan
işletmelerin; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım
Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(9) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif(arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum,
yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan
saldırısı riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis,
işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından
teminat altına alınır.
(10) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması
uygun görülmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler sigorta edilmez.
(11) Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler
ve riskler ile ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve
kayıplar, 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17nci
maddesindeki uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmaz.
•

27 Kasım 2018 / İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
➢ MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan
Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 48 inci
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre
teselsül ettirilmiştir.
“a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt
bendi 31/12/2023 tarihinde,”
“MADDE 48 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 8 inci maddesi birinci fıkrasının (a) ve (d) bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendi
1/1/2016 tarihinde,
b) 19 uncu maddesi yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri 13/6/2013 tarihinde,
yürürlüğe girer.”

