2018 NİSAN AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ
•

5 Nisan 2018 / Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya
Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük
Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi
Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
➢ Bazı illerimizde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi
üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli
kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının
ertelenmesine dair 1/2/2018 tarihli ve 2018/11331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki
Kararın 3üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az %30 oranında” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

5 Nisan 2018 / Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair
Yönetmelik
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda ile doğrudan ya da dolaylı olarak temas
eden veya temas etmesi beklenen madde ve malzemelerin; insan sağlığının yüksek
seviyede korunmasının sağlanması ve tüketici çıkarının korunması da dikkate alınarak,
üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarındaki özelliklerini belirlemektir.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, aktif ve akıllı madde ve malzemeler de dâhil olmak üzere
son hali ile;
a) Gıda ile temas etmesi amaçlanan,
b) Gıda ile temas etmekte olan ve bu amaç için üretilmiş,
c) Gıda ile temas etmesi muhtemel olan ya da normal veya öngörülen kullanım
koşullarında bileşenlerinin gıdaya geçmesi beklenen,
madde ve malzemeleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri, bireysel tüketime sunulan suların temas ettiği madde ve
malzemelere de uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik, peynirleri, hazırlanmış et ürünlerini veya meyveleri muhafaza eden
malzemeler gibi kaplama veya muhafaza olarak kullanılan, gıdanın bir bölümünü
oluşturan ve gıda ile birlikte tüketilebilen madde ve malzemeleri, topluma veya bireye
su tedarik etmek için projelendirilmiş sabit su sağlama ünitelerini ve antika olarak
tedarik edilen madde ve malzemeleri kapsamaz.

➢ Genel kurallar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemeler, iyi üretim
uygulamalarına uygun olarak üretilir ve normal veya öngörülen kullanım koşullarında
madde ve malzemeyi oluşturan bileşenlerden gıdaya;
a) İnsan sağlığını tehlikeye sokacak veya,
b) Gıdanın bileşiminde istenmeyen değişimlere neden olacak veya,
c) Duyusal özelliklerinde bozulmaya neden olacak,
miktarda geçiş olamaz.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin etiketi, reklamı ya da tanıtımı
tüketiciyi yanıltıcı olamaz.
➢ Özel hükümler
MADDE 21 – (1) Geri dönüştürülmüş plastikler gıda ile temas eden madde ve malzeme
üretiminde kullanılamaz. Ancak;
a) Üretim çapakları ve kenar fireleri işletme dışına çıkarılmadan, üretimin bir parçası
olarak, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuatta
yer alan hükümlere uygun olarak üretilmesi koşuluyla kullanılabilir.
b) Gıda ile temas etmek üzere üretilmiş polietilen terefitalat/PET madde ve
malzemelerden, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde, kimyasal depolimerizasyon
yöntemi ile elde edilen monomerler ve/veya oligomerler ve başlangıç maddeleri bu
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak gıda ile temas
eden polietilen terefitalat/PET madde ve malzeme üretiminde kullanılabilir.
(2) Gıdaya doğrudan temas etmekte olan ve piyasaya arzında gıdayı dış etkenlerden
koruyan plastik madde ve malzemeler bir kez kullanılır. Ancak plastik esaslı su
damacanaları, yapısı ve şeklinin değiştirilmemesi ve hijyen gerekliliklerinin sağlanması
koşuluyla tekrar kullanılabilir.
(3) Gıda ile temas eden madde ve malzeme üretiminde domuz kaynaklı ürünler
kullanılamaz.
•

5 Nisan 2018 / Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemelere
Dair Tebliğ
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden aktif ve akıllı madde ve
malzemelerin özelliklerini belirlemektir.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzemelere Dair Yönetmelikte yer alan genel kurallara ilave olarak gıda ile temas
eden aktif ve akıllı madde ve malzemelere uygulanacak özel kuralları kapsar.

➢ Genel özellikler
MADDE 5 – (1) Piyasaya arz edilen aktif ve akıllı madde ve malzemeler aşağıdaki
kurallara uygun olur:
a) İstenilen kullanım amacına uygun ve etkin olur.
b) Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 5
inci maddesinde yer alan genel kurallara, 6 ncı maddesinde yer alan özel kurallara, 13
üncü maddesinde yer alan etiketleme kurallarına uygun olur.
c) 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde yer alan gerekliliklere, 11
inci maddede yer alan etiketleme kurallarına, 12 nci maddede yer alan beyan
gerekliliklerine ve 13 üncü maddede yer alan numune alma ve analiz metodları
hükümlerine uygun olur.
➢ Etiketleme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki madde ve malzemelerin etiketleri, Türk Gıda
Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 6 ncı ve 15 inci
maddelerinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara da uygun olur:
a) Tüketicilerin yenilebilir olmayan kısımları yenilebilir olarak algılamasını önlemek
amacı ile aktif ve akıllı madde ve malzemelerin veya bu parçaların üzerinde
“yemeyiniz” ifadesi ve teknik olarak mümkünse Ek-1’de belirtilen sembolün yer alması
gerekmektedir.
b) (a) bendinde yer alan bilgiler, yazı karakteri punto büyüklüğü en az 3 mm olacak
şekilde; belirgin, silinmez ve açıkça okunabilir olur.
c) Salınmış aktif maddeler 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan bileşen tanımı
kapsamında gıda bileşeni olarak değerlendirilir ve aynı Yönetmelikte yer alan
hükümlere tabidir.
•

6 Nisan 2018 / Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

•

6 Nisan 2018 / Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve
Turizm ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
➢ Açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Müsteşar
Yardımcısı Ahmet GÜLDAL’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6
ve 8inci maddeleri gereğince uygun görüşmüştür.

•

10 Nisan 2018 / Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması,
güvenli hayvansal üretim yapılması ve uluslararası ticaretin sürdürülebilmesi için
gerçek ve tüzel kişilere ait işletme veya işletmelerin, Bakanlıkça belirlenen hayvan
hastalıklarından ari olarak bölümlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, su hayvanları hariç diğer hayvanların, hayvansal
ürünlerin, semen, ova ve embriyonun elde edildiği gerçek ve tüzel kişilere ait
hayvancılık işletmelerinin Bakanlıkça belirlenen hayvan hastalıkları yönünden ari
olarak bölümlendirilmesini, bölümün sahip olması gereken asgari şartları, denetim ve
survey çalışmaları ile izin ve sertifika verilmesine ilişkin işlemleri kapsar.
➢ Bölümlendirme izin başvurusu
MADDE 5 – (1) Bölümlendirme izni için dilekçe ve aşağıdaki bilgi ve belgeler ile bölüm
merkezinin bağlı bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edilir:
a) Ek-1’de yer alan beyanname.
b) Bölümde yer alan ve Ek-1’de sunulan tüm işletmelerin koordinatlarının da
gösterildiği uygun ölçekli bir harita.
c) Bölümde yer alan tüm işletmelerin birbirleriyle olan ilişkisini ve bölümün işletmeleri
arasındaki işlevsel etkileşimleri ve akış grafiğini gösteren kroki veya şema.
ç) Hastalık bulaşmasına sebep olabilecek işletme yakınındaki her türlü evcil ve yabani
hayvan varlıkları, tahmini sayıları, türleri, yetiştirilme amaçları ve şekilleri, mesafeleri,
bunların barınma ve beslenme, konaklama bilgileri, hayvanların işletmeye temas
süreleri, bunun yıl içindeki seyri, coğrafi özellikler, iklim değişiklikleri ve hareketleri ile
bu temasa etkileri, halen var olan ya da olması muhtemel hastalıklar, hayvan
hareketleri ve hayvancılık tesisleriyle ilgili bilgileri içeren çevresel risk faktörlerinin
değerlendirilme raporu.
d) Biyogüvenlik planı ve yönetim sistemi ile ilgili bilgi ve belgeler.
➢ Biyogüvenlik planı ve yönetim sistemi
MADDE 6 – (1) Biyogüvenlik yönetim sistemi aşağıdaki hususları içeren ve bu
hususların planlanması, uygulanması, sorumluların belirlenmesi, denetlenmesi ve
doğrulanması, izlenmesine yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerin bütünüdür.
Biyogüvenlik yönetim sistemine ilişkin hususlar şunlardır:
a) Hastalıkların kontrolü ve önlenmesi için iyi hayvan hijyen uygulamaları kapsanır.
b) Bölüm içerisinde yer alan işletmeler arasındaki giriş ve çıkışları içeren izlenebilirlik
sistemi oluşturulur ve söz konusu izlenebilirlik belgelenir ve bu sistemin denetim
ekiplerince kontrol edilebilir şekilde olması sağlanır.
c) Bu sistemin içerisinde biyogüvenlik planı ve yönetim sisteminin olması gerekir.
(2) Biyogüvenlik yönetim sistemi altındaki biyogüvenlik planları aşağıdaki hususları
içeren, tüm biyogüvenlik tedbirleri ile survey aktiviteleri ve izlenebilirlik sistemini
garanti eden ve ülke veya bölgede bölümün tanımlandığı hastalık mihrakının görülmesi
gibi artan risk durumlarına karşı güncellenebilir önlemlerin bütünüdür. Biyogüvenlik
planlarına ilişkin hususlar şunlardır:

a) Personel için hijyen planının uygulama sistemi belgesinin, genel ve özel hijyen
uygulamaları, kalıcı ve geçici personelin eğitimi ve kontrolünü gösterir belge olması
gerekir.
b) Personelin bölüm içinde ya da dışında, bölüm içerisinde beslenen aynı türden
hayvanlar beslememesi veya yakın temasta olmaması ya da sertifika kapsamındaki
hastalıklara karşı hassas hayvanlarla temas içinde olmaması sağlanır.
c) Bölüm içerisinde yer alan işletmeler etrafında yer alan çit, engel, kilitli kapılar gibi
fiziksel bariyerler ile bina planlarında biyogüvenlik dikkate alınarak binalara giriş yerleri
tanımlanır ve bu giriş çıkışlar biyogüvenlik seviyesine göre sınıflandırılarak renk
kodlarıyla şemalandırılır. Tanımlanan yerler dışında binalara giriş/çıkış noktaları
olmaması gerekir.
ç) Renk kodları ile şemalandırılan yerlere giriş için yetkili ve yetkisiz kişiler belirlenir,
yetkisiz kişilerin girişleri engellenir veya bir plan çerçevesinde girişlerine müsaade
edilir.
d) Bölüme gelen ziyaretçilerin, bölümde beslenen aynı türden hayvanlarla veya
sertifika düzenlenen hastalığa karşı hassas olan hayvanlarla son kırksekiz saat
içerisinde temas etmemiş olmaları gerekir. Riske bağlı olarak enfekte olmuş veya
şüpheli bir bölgeden gelen ziyaretçiler için ilgili hastalığa göre çıkarılan uygulama
talimatında belirtilen süre uygulanır.
e) Her ne sebeple olursa olsun işletmeye giren tüm araçların hareketlerini düzenleyen
bir planın olması gerekir ve bu plan içerisinde özel, tedarik ve dağıtım araçlarıda dahil
tüm araç hareketleri kaydedilir.
f) İşletme içerisine, dışına veya işletme içerisindeki tüm hareketlerin takip edilmesini
sağlayan girdi ve çıktıları da içeren hayvan ve ürün izlenebilirlik sistemine yönelik
kayıtların bulunması gerekir.
g) Bulaşmayı önlemek için paketleme materyali, altlık materyali, yem, su, ölü hayvan
ve gübre gibi unsurların tedarik, taşıma, depolama ve dağıtımında dezenfeksiyon,
uygun depolanma, imha, bekletme süresi gibi bilgileri içeren uygulama talimatları
bulundurulur.
ğ) Bölüm içerisinde kullanılan ekipman ve materyallerin temizlik ve dezenfeksiyon
planı ile araçların temizlik ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimatları
bulundurulur.
h) İşletmelerde yabani hayvan, kemirici ve böcekler gibi zararlılara karşı fiziksel
bariyerler ve diğer tedbirleri içeren zararlı kontrol planının bulunması gerekir.
ı) İzleme yöntemleri, doğrulama, düzeltici faaliyetler ve kayıtlar gibi adımları takip eden
biyogüvenlik ve yönetim sisteminin;
1) Üretime ait tüm veriler ile belirlenmiş dönemlere ait hastalanma ve ölüm oranı,
kullanılan ilaçlar, doğan hayvanlar, yem ve su tüketimi ile ilgili kayıtları,
2) Aktif ve pasif survey ile tarama analizleri için numune alma planları ile numune alma
sıklığı, metotları ve sonuçları ile ilgili bilgileri,

3) Tüm ziyaretçileri izleyebilmek ve gerektiğinde temas kurabilmek üzere işletmeye
gelen ziyaretçilerin kayıt ve bilgileri,
4) Kullanılan aşı ile ilgili detay bilgi uygulama tarihleri ile aşılama programları ile ilgili
bilgileri,
5) Bölüm içerisindeki işletmelerde çalışan tüm personelin, biyogüvenlik tedbirleri ve
yönetim uygulamaları konusunda eğitildiğini gösteren belgeleri,
6) Artan risk durumlarına karşı alınacak önlemleri de içeren uygulamaları,
kapsaması gerekir.
➢ Sertifika düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası talebinde bulunan
işletmenin/işletmelerin müracaat evrakları, il denetim ekibi tarafından otuz gün
içerisinde incelenir. Eksik olan bilgi ve belgelerin tamamlanması yazılı olarak
işletmeden talep edilir. İl denetim ekibi, yapılan inceleme sonucunda müracaat
evraklarında eksiklik bulunmayan işletmeleri on beş gün içerisinde denetlemeye
başlar. Yerinde yapılan denetleme sırasında sertifikalandırılacak hastalıkla ilgili
Bakanlıkça yayımlanacak uygulama talimatında yer alan denetim raporu düzenlenir.
Bölümde yer alan işletmelerin birden fazla il sınırı içerisinde bulunması durumunda her
ilde ayrı denetim ekipleri oluşturulur. İl denetim ekibi kendi il sınırındaki işletmeleri
denetler. Koordinasyonu başvuru yapılan il müdürlüğü sağlar.
(2) İl denetim ekibi tarafından düzenlenen denetim raporunda, işletmede eksiklik
tespit edilmiş ise eksikliklerin belirtildiği denetim raporunun bir sureti, işletme
sahibine/sorumlusuna tutanakla teslim edilir, bölüm sorumlusuna ise resmî yazı ile
eksikliklerin giderilmesi için gönderilir. Söz konusu eksiklikleri gideren bölüm
sorumlusu durumu il müdürlüğüne yazı ile bildirerek yeni bir denetim yapılmasını talep
eder.
(3) Yapılan denetim sonrasında il denetim ekibi tarafından herhangi bir eksiklik tespit
edilmezse işletmede sertifikalandırmaya esas hastalığa özel aktif survey çalışması
başlatılır. İşletmede yapılan survey sonucunda sertifikalandırılacak hastalığa ait
bulguya rastlanmadığında, müracaat dosyasının bir nüshası, denetim raporları ve
survey sonuçları, il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.
(4) Genel Müdürlük tarafından müracaat dosyası, denetim raporları ve survey
sonuçları incelenir. Genel Müdürlük, il denetim ekibi çalışmalarını esas alarak
Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası düzenleyebileceği gibi Bakanlık denetim ekibini
yerinde inceleme için görevlendirebilir. Bakanlık denetim ekibi yerinde inceleme için
görevlendirildiğinde, yaptığı inceleme için denetim raporu tanzim eder.
(5) İşletmenin müracaat dosyası, denetim raporları ve survey sonuçlarında herhangi
bir olumsuzluk tespit edilmediğinde Genel Müdürlük tarafından bölüm izni verilerek
Ek-2’de yer alan Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası tanzim edilir ve bölüm sorumlusuna
verilmek üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

•

11 Nisan 2018 / İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım
Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
➢ Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 10/4/2003 tarihli ve 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest
Ticaret Anlaşmasının 9uncu maddesi uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım
ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.
➢ Tarife Kontenjanları
MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde,
aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve isimleri belirtilen Bosna ve
Hersek menşeli bazı tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife
kontenjanı açılmıştır.

➢ Kontenjan dönemleri
MADDE 6- (1) 2nci madde kapsamındaki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları
bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında
yeniden dağıtılır. Ancak, aynı tablodaki 02.01, 02.02, 02.04, 02.06 ve 02.07 gümrük
tarife pozisyonlu maddeler için açılan tarife kontenjanları 31.12.2022 tarihine kadar
geçerli olmak üzere her takvim yılında yeniden dağıtılır.
•

11 Nisan 2018 / Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden
Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevre
Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine
İlişkin Kararın 1inci maddesinde yer alan ““MADDE 1 – (1) 5488 sayılı Tarım Kanunu
çerçevesinde; Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı ile tarımsal

arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği
ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel
tedbirlerin alınması amacıyla; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Aksaray,
Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli,
Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta,
İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir,
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya,
Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinde
programa katılan ve hibe sözleşmesi imzalayan üreticilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(Bakanlık)’nca tarımsal destekleme ödemesi yapılır.” ifadesinde “Sivas” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Şanlıurfa” ibaresi eklenmiştir.
➢ Aynı Kararın 2nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) Birinci kategori: Minimum toprak işlemeli tarım uygulamalarına 45 TL/da.”
•

11 Nisan 2018 / Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili Olarak
Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar
➢ Hasar fazlası desteği
MADDE 1- (1) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15inci ve
16ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından İlçe
Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile ilgili olarak onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans
Planına göre, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri
arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve
retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında hasar
prim oranının %150’yi aşan kısmı için hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.
➢ Finansman
MADDE 2- (1) 1inci madde çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması
durumunda söz konusu tutar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili
tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.

•

11 Nisan 2018 / Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
➢ MADDE 1- 11/6/1985 tarihli ve 85/9588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Uygulama Yönetmeliğinin 65inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 65- Uygulama alanlarında bulunan tarım arazileri, zorunlu sebepler
olmadıkça tarım dışı amaçlarla kullanılmaz. Ancak zorunlu hallerde, ilgililerin tarım dışı
amaçla arazi kullanımı talepleri hakkında 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma
ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanır.”

•

12 Nisan 2018 / Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulunun 06/04/2018 Tarihli ve 2018/12 Sayılı Kararı
➢ MADDE 2- (2) Bu Karar, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet
gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

•

13 Nisan 2018 / Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma
ve Arazi Kullanımı Kanununda öngörülen; tarım amaçlı arazi ediniminin
kolaylaştırılması, tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan
ihtilafların giderilmesi, tarım arazilerinin değerinin tespiti, tarımsal üretimde
kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması, arazi sahiplerinin satış talebi ve
alıcıların alım taleplerinin değerlendirilip, tarafların birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve
işletmelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılması veya daha da
artırılmasını sağlamak amacıyla tarımsal arazi edindirme iş ve işlemlerine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanununun 8/K maddesinde belirtilen tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri ile ilgili
hususları kapsar.
➢ Uygulama yapılacak yerler
MADDE 5 – (1) Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri, gerçek ve tüzel kişilere ait olan
tarım arazilerinde Bakanlıkça yapılır ya da yaptırılır.
➢ Tarım arazilerinin değerinin tespiti
MADDE 6 – (1) Tarım arazilerinin değeri ve kira bedelleri Bakanlıkça tespit edilir ya da
ettirilir.
➢ Toplulaştırma alanlarında arazi edindirme
MADDE 9 – (1) Arazi toplulaştırma alanlarında yeni parsel planlarının tanziminden
önce; alım, satım, kiralama, hisseliliğin azaltılması, mülkiyetten kaynaklı ihtilafların
giderilmesi, ortakçılık ve yarıcılık gibi işlemlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Arazi toplulaştırma proje alanlarında çalışmaların başlamasını müteakip, arazi
edindirme iş ve işlemlerinin uygulamaları ile ilgili listeler hazırlanarak, otuz gün süre ile
mahallinde ilan edilir.
(3) Özel toplulaştırma alanlarında çalışmaların başlamasını müteakip, özel
toplulaştırmayı yürüten idare tarafından toplulaştırma yapılan alan, Bakanlığa bildirilir.
Bakanlık tarafından arazi edindirme iş ve işlemlerinin uygulamaları ile ilgili listeler
hazırlanarak, otuz gün süre ile mahallinde ilan edilir.
(4) Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında yeni edinilen araziler ile alıcıların sahip
oldukları parseller birlikte değerlendirilerek yeni parselasyon planları oluşturulabilir.

•

15 Nisan 2018 / Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mavidil hastalığının kontrolü, izlenmesi,
gözetimi, eradikasyonu ile kısıtlı bölgelere hastalıkla ilişkili hayvan ve hayvansal
ürünlerin giriş, çıkış ve transit hareketlerinin sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mavidil hastalığına ilişkin hayvan ve hayvansal ürünlerin
kısıtlı bölgelere giriş, çıkış ve transit hareketi ile ilgili kontrol, izleme, gözetim ve
sınırlamaları kapsar.
➢ Hastalık bildirimi
MADDE 5 – (1) Mavidil virüsünün varlığından şüphe duyulması veya varlığının
doğrulanması ile ilgili, hayvan sahipleri ve bakıcıları, veteriner hekimler ile muhtarlar,
köy korucuları, celepler, çobanlar, gemi kaptanları, istasyon ya da gümrük memur veya
idarecileri gibi ilgililer derhal yetkili otoriteye bildirimde bulunmak zorundadır.
➢ Aşılama
MADDE 7 – (1) Mavidil hastalığına karşı aşılama ancak Bakanlık tarafından yürütülen
risk değerlendirmesi sonucunda yapılan programlamaya göre uygulanabilir.
(2) Uygulanacak aşıya Bakanlık tarafından karar verilir. Aşılama alanı, Bakanlık
tarafından başka şekilde talimatlandırılmadığı takdirde 10 uncu maddede belirtilen
koruma ve gözetim bölgesini kapsar.
➢ Epidemiyolojik survey
MADDE 9 – (1) Epidemiyolojik survey şunlarla ilgili olacaktır:
a) Mavidil hastalığının işletmede varlığını sürdürmüş olabileceği sürenin uzunluğu.
b) İşletmede Mavidil hastalığının muhtemel kökeni ve aynı kaynaktan enfekte veya
kontamine olmuş olabilecek hayvanların bulunduğu diğer işletmelerin tanımlanması.
c) Hastalığın vektörlerinin varlığı ve dağılımı.
ç) Hayvanların söz konusu işletmelere veya işletmelerden hareketi ile işletmelerden
hayvan karkaslarının ayrılması.
(2) Mavidil hastalığının mümkün olan en kısa sürede yok edilmesini sağlamak ve
epidemiyolojik surveyi yürütmek için gerekli olan genel koordinasyonu
gerçekleştirmek amacıyla Bakanlık tarafından ulusal düzeyde bir kriz merkezi
oluşturulur. Ulusal Hastalık Kriz Merkezinin kurulumuna ilişkin genel kurallar Bakanlık
tarafından belirlenir.
➢ Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Komisyonunun 1266/2007 AT sayılı
Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği ve Mavidil Hastalığının

Kontrolü ve Eradikasyonu için Spesifik Hükümleri belirleyen 2000/75/AT sayılı
direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.
(2) Mavidil hastalığı ile mücadele için Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında
çıkarılmış diğer yönetmeliklerde yer alan hükümlere ilaveten bu Yönetmelikte yer alan
hükümler uygulanır.
(3) 10 uncu maddede belirtilen koruma ve gözetim bölgelerine dahil alanlar, Avrupa
Birliği tam üyeliği gerçekleşene kadar, koruma bölgesi için enfekte işletmenin
çevresinde yarıçapı en az 3 km yarıçapında, gözetim bölgesi için koruma bölgesinin
sınırından itibaren en az 7 km yarıçapında olacak şekilde uygulanır.
(4) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen enfekte işletmelerin
çevresindeki 20 km yarıçaplık mesafe, Avrupa Birliği tam üyeliği gerçekleşene kadar 10
km yarıçaplık mesafede uygulanır.
•

19 Nisan 2018 / Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile
Kalkınma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Abdullah ANTALYALI’nın
atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 18inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
➢ Bingöl İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet YILDIRIM’ın başka bir göreve
atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.

•

21 Nisan 2018 / Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar, Tek Tırnaklı Hayvanlar, Arı
ve Diğer Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğ (No: 2018/15)
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, büyükbaş, küçükbaş, damızlık kanatlı hayvanlar ile
üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin onaylanmasına ilişkin
hususları düzenlemektir.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, damızlık, besilik ve kesimlik sığır cinsi büyükbaş hayvanlar,
tek tırnaklı hayvanlar, koyun-keçi türü hayvanlar, damızlık kanatlı hayvanlar, arı ve
diğer hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin
onaylanmasına ilişkin hususları kapsar.
(2) Kurbanlık amacıyla ve Bakanlık projeleri kapsamında yapılacak ithalatları kapsamaz.
➢ Kontrol belgesi için gereken belgeler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hayvanların ve üreme ürünlerinin ithalatında
gerekli olan kontrol belgesinin onaylanabilmesi için ilgililerden aşağıda belirtilen
belgeler istenir:

a) Başvuru dilekçesi.
b) Kontrol belgesi (Daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun doldurulmuş, ithalatçı
kişi/firma imza yetkilisi/yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazılmış,
imzalanmış ve kaşelenmiş, silintisiz, kazıntısız olur).
c) Proforma fatura/fatura ve Türkçe tercümesi (Faturalarda, numara, tarih, hayvanın
cinsi, türü ve üreme ürünlerinin orijin bölgesi/ülkesi yazılı olur).
ç) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek hayvanlar ile üreme ürünleri için, getiriliş
amacına göre içeriği ve örneği Bakanlıkça belirlenen taahhütname.
d) Miktarı her yıl Bakanlıkça belirlenen döner sermaye ücretinin ödendiğine ilişkin
belge.
e) İthal edilecek hayvan ve üreme ürünlerinin türü ve getiriliş amacına göre Bakanlıkça
istenen diğer bilgi ve belgeler.
(2) Kontrol belgesi, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır.
(3) Kontrol belgesi, e-belge olarak da düzenlenebilir ve elektronik imza ile
onaylanabilir.
•

29 Nisan 2018 / Başbakan Yardımcılığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına
Ait Atama Kararları
➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hayvancılık Genel Müdür
Yardımcılığına, Salih ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76ncı maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yalova İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne, Suat PARILDAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel
Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Rize – Pazar Kaymakamı İsmail
ŞANLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74üncü maddeleri, 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 6ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel
Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bakanlık Müşaviri Üzeyir TEKİN’in
atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74üncü, 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 6 ve 8inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5inci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

