
 

 

2019 ARALIK AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 6 Aralık 2019 / Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının 

Belirlenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/48) 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, işin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan 

gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu, lisans eğitimi almış 

meslek mensuplarını belirlemektir. 

➢ Çalıştırılması zorunlu personel 

MADDE 3 – (1) İşin nevine göre en az bir personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem 

işletmeleri ile bu işletmelerde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları Ek-

1 ve sektörümüzle ilgili olanlar aşağıda belirlenmiştir. 

Et ürünleri üreten işletmeler (kasaplar hariç) Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda bölümü), gıda teknoloğu 

Kesimhane, et parçalama tesisi, yaban av 
hayvanı eti işleme tesisi 

Veteriner hekim 

Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve mekanik 
olarak ayrılmış et üreten işletmeler  

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda bölümü), gıda teknoloğu 

Eritilmiş hayvan yağları ve don yağı tortusu 
üreten işletmeler, kolajen ve jelatin üreten 
işletmeler  

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda bölümü), gıda teknoloğu, kimya 
mühendisi, kimyager 

Bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve 
küçük çocuk ek gıdaları, sporcu gıdaları, vücut 
ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıda 
üreten işletmeler  

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt 
bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda 
teknoloğu 

Süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler (30 beygir 
üzeri motor gücü bulunan iş yerleri veya toplam 
10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler) 

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda veya süt veya zootekni bölümü), 
gıda teknoloğu 

Takviye edici gıda üreten işletmeler  Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), 
kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu, 
veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, su 
bilimleri ve mühendisi, balıkçılık teknolojisi 
mühendisi 

Hayvan beslemede kullanılan biyoproteinler gibi 
belirli bazı ürünleri üreten işletmeler  

Ziraat mühendisi (zootekni bölümü), veteriner 
hekim, kimyager, kimya mühendisi, biyolog, 
biyomühendis 

Hayvansal yan ürünleri işleyen işletmeler Veteriner hekim 

Yem katkı maddesi ve premiks üreten işletmeler  
 
  

Ziraat mühendisi (zootekni bölümü), veteriner 
hekim, kimyager, kimya mühendisi, biyolog, 
biyomühendis 



 

• 12 Aralık 2019 / Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife 

Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 

1821) 

➢ 5/3/2018 tarihli ve 2018/11512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı 

Uygulanması Hakkında Kararın 2nci maddesi kapsamındaki tabloda yer alan 02.06 

gümrük tarife pozisyonlu “Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların 

yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)” madde ismi “Sığır, koyun, 

keçilerin yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

• 13 Aralık 2019 / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında İmzalanan 2008-2010 

Yıllarına Ait 6 Finansman Anlaşmasının Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan 

Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1828) 

• 15 Aralık 2019 / Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 

Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1835) 

➢ 15/1/2019 tarihli ve 649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hububat ve 

Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1inci 

maddesindeki tablonun “10.01” GTP numaralı maddeye ilişkin satırı aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

MADDE 1 – (l) 14/412010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe 

konulan “İthalatta Kota Ye Tarife Kontenjanı idaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, 

aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve isimleri belirtilen maddeler için 

karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu 

kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.  

GTP Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton) 

07.13 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye 
ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun 
olmasın) 

100.000 

10.01 Buğday ve mahlut 1.000.000  1.500.000 

10.03 Arpa 700.000 

10.05 Mısır 700.000 

10.06 Pirinç 100.000 

• 17 Aralık 2019 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller 

Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/61) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri 

alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, 

kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak, tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su 

ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler 

tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve 



 

verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek 

ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. 

➢ MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri 

uyarınca aşağıda belirtilen proje konuları desteklenir: 

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; 

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, 

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, 

4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, 

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, 

b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmamış olması koşuluyla, su ürünleri 

üretimine yönelik destekleme projeleri kapsamında; 

1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri 

ve/veya kuluçkahaneleri, 

2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi, 

c) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; 

1) Kapama meyve bahçesi tesisi, 

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, 

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, 

4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, 

5) Ormancılık projeleri, 

6) Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler, 

7) Odun dışı orman ürünleri projeleri, 

ç) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve 

paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında; 

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, 

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, 

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan konulara ait işlenme, 

depolanma ve paketlenmesine yönelik proje konuları. 

➢ Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak kişilerde aşağıdaki şartlar 

aranır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek 

yüksekokulları veya üniversite mezunu olmak. 

c) 10 uncu madde kapsamında belirtilen projeler konusunda Bakanlığın diğer hibe 

programlarından daha önce yararlanmamış olmak. 

ç) Başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya 

denetimli serbestliği olan kişi olmamak. 

d) Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım 



 

veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu 

tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, 

ücretli çalışan veya emekli olmamak. 

e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi 

mükellefi olmamak. 

• 18 Aralık 2019 / Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

Maddesinin (v) Bendi Kapsamında Yapacağı Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Helal Akreditasyon Kurumunun, 4/1/2002 

tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (v) bendine göre 

gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3üncü maddesinin (v) bendi ile istisnaya tabi hizmet alımlarını kapsar. 

➢ Temel ilkeler 

MADDE 5 – (1) Kurum; bu Yönetmelik kapsamındaki alımlarda saydamlığı, eşit 

muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, ihtiyaçların en kısa sürede, verimli ve uygun şartlarla 

ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 

sorumludur. 

(2) Alım konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. Ancak alım şekillerini 

değiştirecek mahiyette olmamak üzere, Kurumca gerekli görülmesi halinde bazı işlerin 

bölümlere ayrılması mümkündür. 

(3) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için hizmet alımına çıkılamaz. 

➢ Uygulanacak alım usulleri 

MADDE 9 – (1) Kurumca, hizmet alımlarında aşağıdaki usullerden biri uygulanır: 

a) Davet usulü alım. 

b) Doğrudan alım usulü. 

(2) Şartların sağlanması ile yapılacak her bir hizmet alımı için uygulanacak usule karar 

vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Sekretere veya 

hizmet birimleri yöneticilerine de devredebilir. 

➢ Hizmet alımlarına ilişkin yapılacak ödemeler 

MADDE 12 – (1) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterecek Türk ve yabancı uyruklu 

bilirkişilere ödenecek ücretler Yönetim Kurulu tarafından her yıl ocak ayı içerisinde 

belirlenerek Bakan onayını müteakip uygulanır. 

(2) Bilirkişiler tarafından verilen hizmetin tamamlanması sonrasında bilirkişi tarafından 

denetime ilişkin bir rapor hazırlanarak en fazla 15 iş günü içerisinde Kuruma sunulur. 



 

(3) Bilirkişi raporunun Kurum tarafından uygun görülmesi, ödemeye ilişkin evraklarda 

eksik olmaması ve ilgili ödeme kaleminde nakit ödenek olması şartıyla bilirkişiye 

ödeme yapılır. 

(4) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen diğer hizmet alımlarında ise ödemeler 

genel hükümlere göre yapılır. 

• 24 Aralık 2019 / Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 

Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde 

Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1843) 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Karar, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, 

ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda 

kalmamasını, piyasaya arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarıma 

dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo 

inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla 

ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sisteminin beş yıl 

süreyle desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.  

➢ Kira desteği verilecek ürünler ve destekleme miktarları 

MADDE 2 – (1) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

Kanunu çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen; tablo 

1’de yer alan ürünler için karşılarında belirtilen miktarda, tablo 2’de yer alan ürünler 

için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira 

ücretlerinin %50’si oranında kira desteği verilir. Bu desteğe ilişkin ödemeler lisanslı 

depo işletmelerine yapılır.  

              Tablo 1  

Ürünler Destek Miktarı (TL/Ton/Ay) 

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, 
Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, 
Ayçiçeği 

3 

Pamuk 7 

              Tablo 2 

Ürünler Destek Miktarı (TL/Ton/Ay) 

Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru Kayısı, 
Antepfıstığı, Kuru Üzüm, Kuru İncir 

10 TL’yi geçmemek üzere kira ücretinin 
%50’si 

➢ Finansman ve ödemeler 

MADDE 4 – (1) 2nci ve 3üncü maddeler uyarınca yapılacak ödemeler için, 2019 yılı ve 

sonraki yıllarda gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili bütçesinden 

karşılanır.  



 

(2) Kira, ilave kira, analiz ve nakliye destekleme ödemeleri için gerekli finansman, 

bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın 

uygulanmasıyla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmetlerinden dolayı, ödenen 

destekleme tutarının %0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.  

(3) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak 

sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.  

• 25 Aralık 2019 / Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, 

Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1902) 

➢ Teminat altına alınacak ürünler ve riskler 

MADDE 1 – (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 Kayıtlı Sistemine 

kayıtlı çiftçilerin özlük, ürün ve arazi 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.  

➢ Prim desteği 

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2020 yılında, sigorta 

priminin %50’si oranında prim desteği, Tarım sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman 

Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.  

(3) İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin %60’ı oranında prim 

desteği, Tarım sigortaları Havuzuna, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili 

tertibinden aktarılarak karşılanır. 

• 25 Aralık 2019 / 1. Mükerrer Resmi Gazete / Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik 

Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi 

Tebliği (No: 2019/43) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin 

bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri listesini belirlemektir. 

 



 

➢ Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve (AB) 10/2011 sayılı Gıda ile Temas Eden 

Plastik Madde ve Malzemelere İlişkin Komisyon Tüzüğü ve 19/12/1985 tarihli ve (AET) 

85/572 sayılı Gıda Maddeleri ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin 

Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesine İlişkin Konsey 

Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. 

➢ Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeciler, 31/12/2020 

tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. 

(2) Bu Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeciler, bu Tebliğ hükümlerine 

uyum sağlayıncaya kadar 6 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde 

Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (Tebliğ No: 2013/35) hükümlerine uymak 

zorundadır. 

• 25 Aralık 2019 / 1. Mükerrer Resmi Gazete / Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik 

Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2019/44) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi 

beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin; 

üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirlemektir. 

➢ Genel kurallar 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan plastik madde ve malzemeler sadece; 

a) Beklenen ya da öngörülen kullanım koşullarında, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas 

Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan genel 

kurallar, 13 üncü maddesinde yer alan etiketlemeye ilişkin kurallar ve 15 inci 

maddesinde yer alan izlenebilirlikle ilgili hükümlerle uyumlu, 

b) 3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ile Temas Eden 

Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına 

Dair Yönetmelikte yer alan iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretilmiş, 

c) Bu Tebliğde yer alan diğer özel kurallarla uyumlu, 

olması halinde piyasaya arz edilebilirler. 

(2) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde sadece Ek-1’de 

yer alan Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde yer alan maddeler kullanılabilir. 

Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesi; 

a) Monomerler ve diğer başlangıç maddelerini, 

b) Renklendiriciler dışındaki katkı maddelerini, 

c) Çözücüler dışındaki polimer üretim yardımcılarını, 

ç) Mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekülleri, 

içerir. 

➢ (8) Plastik madde ve malzemelere ilişkin genel kısıtlamalar Ek-2’de yer almaktadır. 



 

• 26 Aralık 2019 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2019/444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461) 

➢ Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21inci maddesi gereğince Nüket 

KÜÇÜKEL EZBERCİ atanmıştır.  

➢ Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa SERTKAYA, 3 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.  

➢ Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet ERDEMİR, 3 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.  

➢ Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Ahmet 

Yavuz KARACA atanmıştır.  

➢ Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Şahin AYBAL 

atanmıştır.  

➢ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda açık bulunan 1.Hukuk 

Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri 

gereğince Burak YILDIZ atanmıştır.  

• 26 Aralık 2019 / Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

• 27 Aralık 2019 / 1. Mükerrer Resmi Gazete / Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında 

Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) 

➢ 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. 

➢ İthali Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar 

02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, avcılık ve 
Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar 

02 01 01 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar 

02 01 02 Hayvan dokusu atıkları 

02 01 06 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve 
tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar 

02 02 Et, Balık ve Diğer Hayvansal kökenli Gıda Maddelerinin 
Hazırlanmasından ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 

02 02 01 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar 

02 02 02 Hayvan dokusu atığı 

 

 



 

• 27 Aralık 2019 / 1. Mükerrer Resmi Gazete / Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi 

Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve 

sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde 

belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

➢ Gümrük işlemleri 

MADDE 12 – (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Orman 

Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır. 

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu 

beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir. İzin verilen 

eşyaya ilişkin veriler elektronik ortamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşılır. 

(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli 

Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline 

gümrük idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma 

belgesine iliştirilir veya kaydedilir. 

(4) Uygunsuz çıkan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 veya Ek-7’de belirtilen 

ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imhâ 

suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde 

Tarım ve Orman Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır. 

(5) Uygunsuz bulunan Ek-12’de yer alan ürün, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi 

tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından 

karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir. 

• 27 Aralık 2019 / 1. Mükerrer Resmi Gazete / Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve 

İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/21) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ihracata ve ithalata konu 

ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk 

analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

➢ Firma veri tabanı 

MADDE 5 – (1) Firma bilgilerini kayda alarak güncel tutmak üzere Genel Müdürlük 

tarafından bir veri tabanı oluşturulur. 

(2) Veri tabanında kayıtlı tüm bilgiler ticari kalite denetimleri ile ilgili işlemlerde 

değerlendirilir. 

(3) Firmalar veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesi amacıyla gerekli tüm 

bilgileri Bakanlığa sağlamakla yükümlüdür. 

➢ Yaptırımlar 

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda 

bulunanlar hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 

sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi 



 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin ilgili hükümleri ile ilgili diğer 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

• 30 Aralık 2019 / 1. Mükerrer Resmi Gazete / İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük 

Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 1951) 

• 30 Aralık 2019 / 2. Mükerrer Resmi Gazete / Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli 

Açıklama Notları) (Seri No: 6) 

• 31 Aralık 2019 / 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 87nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

yer alan;  

“Yürürlük 

MADDE 87 – (1) Bu Yönetmeliğin; 

a) 10 uncu maddesi 31/12/2015 tarihinde, 56ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 

57nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 85inci maddesinin dördüncü fıkrası 31/12/2019 

tarihinde, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer.”  

ifadesindeki “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir. 

➢ Aynı Yönetmeliğin 88inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.” 

• 31 Aralık 2019 / Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

➢ Değişiklik yönetmeliğinde, “kümes hayvanı” tanımı yapıldığı ve yönetmeliğin çeşitli 

maddelerine “kümes hayvanı” ibaresinin eklendiği görülmektedir.  

• 31 Aralık 2019 / Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

• 31 Aralık 2019 / 3. Mükerrer Resmi Gazete / İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 

1964) 

• 31 Aralık 2019 / 3. Mükerrer Resmi Gazete / Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline 

İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/4) 

➢ İthalat işlemleri 

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları 

belirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte 

İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük 

idarelerince, Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. 

 



 

G.T.I.P. Eşyanın Tanımı 

2924.29.70.00.32 Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) 

2924.29.70.00.34 Neotam 

2924.29.70.00.36 Advantam 

2925.11.00.10.00 Sakkarin 

2925.11.00.20.11 Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin) 

2925.11.00.20.19 Sakkarinin diğer tuzları 

2929.90.00.00.13 Sodyum siklamid 

2929.90.00.00.14 Kalsiyum siklamid 

2929.90.00.00.17 Siklamid asit 

2932.14.00.00.00 Sukraloz 

2934.99.90.90.14 Asesülfam-K  
 (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu) 

2934.99.90.90.21 Aspartam asesülfam tuzu 

2938.90.90.90.14 Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC) 

2938.90.90.90.15 Steviol glikozitler  

3504.00.90.00.11 Thaumatine 

3824.99.93.00.13 Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları 

• 31 Aralık 2019 / 3. Mükerrer Resmi Gazete / Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/16) 

• 31 Aralık 2019 / 4. Mükerrer Resmi Gazete / Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik 

➢ Bu Yönetmeliğin amacı; 

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesinde yer alan 

ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya 

sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının 

belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine, 

b) Kanunun ek-1 sayılı listesindeki ürünlerden, plastik poşetler için satış noktalarınca, 

diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere, 

ilişkin idari ve teknik usul ve esasları belirlemektir. 

➢ Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. Maddesinde; 

l) İçecek: İçme sütü, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam 

sütleri hariç olmak üzere içilebilir özellikte olan ve içecek olarak tüketime sunulan tüm 

ürünleri, 

olarak tanımlanmıştır. 

 

 

 

 


