
 

 

 

2019 AĞUSTOS AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 2 Ağustos 2019 / Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/30) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate 

alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı 

sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin 

güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal 

ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni 

teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan 

kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma 

kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların 

desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda 

ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, 

gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere 

gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe 

ödemelerine ilişkin hususları kapsar. 

➢ Uygulama illerinin yatırım konuları 

MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde 81 ilde; 

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 

ç) Soğuk hava deposu, 

d) Çelik silo, 

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, 

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, 

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, 

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik 

faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli 

ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, 

hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 



 

 

• 2 Ağustos 2019 / Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/15 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

➢ Bu kapsamda; dünyanın biyolojik kaynakları, insanlığın ekonomik ve sosyal gelişimi için 

hayati öneme sahiptir. Biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların 

adil ve hakkaniyete uygun şekilde paylaşımını amaçlayan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

ülkemiz tarafından 29/8/1996 tarihli ve 4177 sayılı Kanun ile onaylanarak uygun 

bulunmuştur.  

2022-2024 yılları arasında Sözleşmenin dönem başkanlığı ülkemiz tarafından 

yürütülecek ve 2022 yılının son çeyreğinde düzenlenecek Biyolojik Çeşitlilik 

Konferansına ev sahipliği yapılacaktır. Küresel biyoçeşitlilik gündemindeki gelişmelerin 

takibi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırılması, 

Sözleşmenin ve dönem başkanlığının etkin olarak yürütülmesi amacıyla Tarım ve 

Orman Bakanı başkanlığında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu (Kurul) 

kurulmuştur.  

Kurul, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik 

Politikaları Kurulu, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası adına karar vermeye yetkili üst düzey 

temsilcilerin katılımıyla oluşur. 

• 3 Ağustos 2019 / Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa 

Sözleşmesi’nin Feshedilme Tarihi ile Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların 

Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin Yürürlük Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 1398) 

➢ 3/6/1975 tarihli ve 7/10102 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Hayvanların 

Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi” ile 24/1/1989 

tarihli ve 89/13724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Hayvanların 

Uluslararası Nakil Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol”ün 

feshedilme tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Şubat 2004 tarihinde imzalanan 

“Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa 

Sözleşmesi”nin yürürlük tarihinin 8 Ağustos 2019 olarak tespit edilmesine, 9 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.    

• 3 Ağustos 2019 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(No: 2019/36) 

➢ MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal 

Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“1/8/2019’dur” ibaresi “16/9/2019’dur” olarak değiştirilmiştir. 



 

 

• 9 Ağustos 2019 / Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

➢ MADDE 1 – 21/12/2005 tarihli ve 26030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı 

Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Teminatlar Fon tarafından takip edilir ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir 

ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde ise 

derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, bu teminatların yenilenerek Fona teslim edilmesini 

ilgililerden yazılı olarak talep eder. Talep yazısının bir nüshasını da Fona gönderir. 

Geçerlilik süresi dolmakta olan teminatların, süresinin dolmasından en geç 5 iş günü 

önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunan teminatların ise 

Bakanlıkça verilecek sürede yenilenerek Fona teslim edilmesi gerekir. Bu süre 

içerisinde teminatını yenilemeyenlerin mevcut teminatları nakde çevrilir. Ayrıca, 

bunlar hakkında Kanunun 27 nci maddesi gereğince Bakanlıkça gerekli idari tedbir ve 

tasarruflar uygulanır.” 

➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Lisansın iptali veya askıya alınması durumunda; lisans sahibinin mudilere karşı yerine 

getirmesi gereken ve Fonun mudi zararlarını tazmin görev ve yetkisi kapsamına giren 

bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı Fon tarafından, lisansın iptalinin veya askıya 

alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde araştırılır. Ancak, lisanslı 

depo işletmesinin bağımsız denetçisi tarafından lisanslı depo işletmesinin 

yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı konusunda bir rapor hazırlanarak ibraz 

edilmesi halinde Fon ayrıca bir inceleme yapılmamasına karar verebilir. 

Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülüğün 

bulunmadığı tespitinin yer alması halinde teminatlar sahibine iade edilir. 

Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülük bulunduğu 

tespiti yapılması halinde teminatlar, yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat eden 

belgelerin Fona ibrazı üzerine ilgilisine iade edilir.” 

“Birinci fıkrada belirtilen Fonun inceleme süresi içinde veya üçüncü fıkra uyarınca 

teminatın muhafaza edilmesi gereken süre içinde geçerliliği sona eren teminatlar 

hakkında 23 üncü maddeye göre hareket edilir.” 

 

• 10 Ağustos 2019 / Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2017/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/38) 

➢ MADDE 1 – 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Eti 

İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2017/43)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

 



 

 

“İstisnai uygulama 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine 

Dair Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi bu Tebliğ kapsamı dışındadır.” 

• 27 Ağustos 2019 / 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 5 – (1) (05.117) FL numaralı p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici 

madde, (07.127) FL numaralı p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one adlı aroma verici madde, 

(10.066) FL numaralı Furan-2(5H)-one adlı aroma verici madde, (11.008) FL numaralı 

2-Aminoacetophenone adlı aroma verici madde ve (13.175) FL numaralı 4-Acetyl-2,5-

dimethylfuran-3(2H)-one adlı aroma verici madde bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz. 

(2) (05.117) FL numaralı p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici madde, (07.127) FL 

numaralı p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one adlı aroma verici madde, (10.066) FL numaralı 

Furan-2(5H)-one adlı aroma verici madde, (11.008) FL numaralı 2-

Aminoacetophenone adlı aroma verici madde ve (13.175) FL numaralı 4-Acetyl-2,5-

dimethylfuran-3(2H)-one adlı aroma verici madde ile bu aroma verici maddelerden 

herhangi birini 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 (09.931), (12.054), (13.058), 

(15.004), (15.057), (15.079), (15.109), (15.113), (16.016), (16.032), (16.090), (16.111), 

(16.119), (17.038) 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 ve (07.127), 

(11.008), (13.175) FL numaralı aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü 

süresince piyasada bulunabilir. 

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için 

geçerli değildir. 

(6) (21.001) FL numaralı Pyroligneous distillate adlı diğer aroma verici için uygulama 

süresi 19/9/2023 tarihine kadardır.” 

➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (05.117), 

(07.127), (10.066), (11.008), (13.175) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar 

yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloda yer alan (05.173), (09.931), (12.054), (13.058), 

(15.004), (15.057), (15.079), (15.109), (15.113), (16.016), (16.032), (16.090), (16.111), 

(16.119), (17.038) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar ekteki şekilde 

değiştirilmiştir. 


