
 

 

 

2018 MART AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 3 Mart 2018 / Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair 
Yönetmelik 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, küçük kapasiteli kesimhaneler için genel ve özel 
hijyen gereklilikleri ile bu işletmelerin onay işlemlerine dair usul ve esasları 
belirlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; 

a) Hayvan refahı, 

b) Hayvanların tanımlanması ve hayvansal gıdaların izlenebilirliği, 

c) Nakledilebilir süngerimsi beyin hastalıklarından korunma, kontrol ve yok edilmesi 
için belirlenen kurallar dâhil hayvan ve halk sağlığı, 

konusundaki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, küçük kapasiteli olarak faaliyet gösteren evcil tırnaklı 
hayvanların kesildiği kesimhaneleri kapsar. 

➢ Genel hükümler 

MADDE 5 – (1) Küçük kapasiteli kesimhanede kesilecek olan evcil tırnaklı hayvan sayısı, 
günlük 8 kesim ünitesini geçemez. 

(2) Beşinci fıkradaki durum hariç olmak üzere, küçük kapasiteli kesimhanelerde kesilen 
hayvanların etleri kesimhanenin bulunduğu ilçe sınırları dışına arz edilmez, sadece ilçe 
sınırları içerisinde yer alan ve sadece son tüketiciye satış yapan perakendecilere arz 
edilir. 

(3) Küçük kapasiteli kesimhanelerde aynı iş günü içerisinde kesilecek olan hayvanların 
kesimi gün içerisinde zaman aralığı verilmeksizin ve yetkili merci tarafından belirlenen 
mesai saatleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. 

(4) Küçük kapasiteli kesimhanelerde hasta veya hastalıktan şüpheli hayvanların kesimi 
yapılmaz. 

(5) Ölüm öncesi muayenede herhangi bir hastalık bulgusu olmayan ancak ölüm sonrası 
muayene sonucu hastalık tespit edilen etler imha edilir veya brusella, tüberküloz, 
salmonella gibi zoonotik etkenlerin eradikasyonu ve kontrolüne yönelik özel şartların 
uygulanması ile insan tüketimine uygun hale gelebilecek olan etler, bu işlemlerin 
uygulanabileceği kesimhaneye veya işleme tesisine resmi veteriner hekimin gözetimi 
altında nakledilir. 

 

 



 

 

➢ Canlı hayvanların kesimhaneye nakli 

MADDE 12 – (1) Canlı hayvanları kesimhaneye nakleden gıda işletmecisi hayvanlara, 
toplama ve nakliye süresince gereksiz strese ve acıya yol açmayacak şekilde 
davranılmasını sağlar. 

(2) Hastalık belirtisi gösteren veya halk sağlığı açısından önemli olan hastalık 
etkenleriyle bulaşmış olduğu bilinen sürülerden gelen hayvanlar küçük kapasiteli 
kesimhanelere nakledilmez. 

➢ Gıda zinciri bilgisi 

MADDE 13 – (1) Kesimhane işletmecisi, kesimhaneye gönderilen hayvanlar için 
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yer 
alan gıda zinciri bilgisine ilişkin gereklilikleri yerine getirmek zorundadır. 

➢ İdari yaptırım 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili 
maddelerine göre idari yaptırım uygulanır. 

• 7 Mart 2018 / Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

➢ 17/7/2017 tarihli ve 2017/10604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1inci 
maddesi kapsamındaki tabloda yer alan “31/12/2017” ibaresi “1/6/2018” şeklinde 
değiştirilmiştir: 

Tarife Kontenjanları 

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, 
aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddeler için 
karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu 
kontenjanlar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 

 

 

 

 

G.T.P. Madde İsmi Tarife 
Kontenjanı 
Miktarı 

Uygulanacak 
Gümrük Vergisi 
Oranı (%) 

Tarife Kontenjanı 
Dönemi Sonu 

01.02 Canlı 
büyükbaş 
hayvanlar 

500.000 baş 0 31/12/2018 

01.04 Canlı koyun ve 
keçiler 

475.000 baş 0 31/12/2018 

02.01 Büyükbaş 
hayvanların 
eti (taze veya 
soğutulmuş) 

75.000 ton 0 31/12/2018 

0201.20.20.00.00 Çeyrek karkas 
(eşit olarak 
bölünmüş) 

20.000 ton 0 31/12/2017 

1/6/2018 

 



 

 

• 15 Mart 2018 / Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından, Türk Sudan Uluslararası 
Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi İsmiyle Bağlı Ortaklık Kurulması Hakkında Karar 

➢ Bağlı Ortaklık 

Madde 1 - 9/1/2015 tarihli ve 2015/8234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili 
Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma”da yer alan amaçları yerine getirmek 
üzere, sermayesinin %80’i Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve %20’si Sudan 
tarafını temsile yetkili kuruluşa ait olan “Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık 
Anonim Şirketi” adıyla bağlı ortaklık kurulması kararlaştırılmıştır. 

➢ Ana Sözleşme 

Madde 2 – (1) Söz konusu bağlı ortaklığın amacı, faaliyet konularının kapsamı, 
organları, merkezi, sermayesi ve ilgili diğer hususlar ana sözleşmede belirtilir.  

(2) Bağlı ortaklığın ana sözleşmesi Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenir ve ana 
sözleşmede yapılacak değişiklikler için de aynı usul uygulanır. 

(3) Bağlı ortaklığın ana sözleşmesine göre teşkilatlanması, bu Kararın yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır. 

• 15 Mart 2018 / Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin 
Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2018/10) 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmi kontrolü 
için numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini belirlemektir. 

➢ Numune alma 

MADDE 4 – (1) Gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmi kontrolleri için; Ek-1 ilâ Ek-
13’te yer alan hükümlere göre numune alınır. 

➢ Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri 

MADDE 5 – (1) Gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmi kontrolleri için Ek-14’te yer 
alan hükümlere göre numune hazırlanır ve analiz metodu kriterleri sağlanır. 

➢ Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2006 tarihli ve 2006/401(AT) sayılı Gıdalardaki 
Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotları Avrupa 
Birliği Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde 
hazırlanmıştır. 

• 16 Mart 2018 / Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar 

➢ Büyük ova koruma alanları 

MADDE 1- (1) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya 
yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı 
geliştiği, ekli liste ile haritalarda adları ve sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma 
alanı olarak belirlenmiştir. 

(2) Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi 
itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci 
fıkra kapsamı dışındadır. 

 



 

 

➢ Değiştirilen haritalar 

MADDE 2- (1) Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesi hakkındaki 
12/12/2016 tarihli ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan Polatlı 
Ovası ile Muş Ovasının sınırlarına ilişkin haritalar ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

• 16 Mart 2018 / T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime 
Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları 
Tebliği (No: 2018/16) 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 8/1/2018 tarihli ve 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal 
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar 
kapsamında, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda 
karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğüne (lisanslı depo yatırımlarına yönelik krediler dışında diğer kamu 
kurum ve kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 
düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

➢ Sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği   

MADDE 4 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi 
kullandırılabilmesi için; beş baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi 
kurmaları veya işletme kapasitesini beş baş veya üzerine çıkarmaları gerekir. 

(2) Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, sütçü ırklar (jersey, 
holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (montbeliard, brown swiss ve simental),  
etçi ırklar (angus, hereford, şarole, limuzin), ile manda alımları, barınak yapımı ve 
tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, 
hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kendi 
elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek 
için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman 
alımları ve diğer yatırım giderleri ile sütçü ve kombine ırklarda süt sağım ünitesi ve süt 
soğutma tankı alımlarını kapsar. 

(3) Kredi ile temin edilecek sığırlar, Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, damızlık 
belgesi/pedigri/sertifikaya sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu 
yapmış ve azami otuz altı aylık yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar 
ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu 
yapmış ve azami kırk sekiz aylık yaşta olması gerekir. 

➢ Damızlık düve yetiştiriciliği 

MADDE 5 – (1) Karar kapsamında damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden 
yararlanabilmek için; elli baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya mevcut 
işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. 

(2) Karar kapsamında damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; 
sütçü ırklar (jersey,  holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (montbeliard, brown 
swiss ve simental),  etçi ırklar (angus, hereford, şarole, limuzin), manda ile elli baş ve 
üzeri kapasitede işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine 
çıkarmaları gerekir. 



 

 

(3) Damızlık düve yetiştiriciliği için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem 
hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, 
travay,  gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kendi elektrik 
ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis 
ve alet ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer 
yatırım giderlerini kapsar. 

(4) Kredi ile temin edilecek damızlık düveler, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, damızlık 
belgesi/pedigri/sertifikaya sahip, dört - on üç aylık yaş aralığında olmalıdır. 

(5)  Holstein ırkı sığır alımlarında, TKK ve TİGEM aracılığıyla temin edilenler hariç olmak 
üzere yurt içinde doğmuş olma şartı aranır. 

➢ Büyükbaş hayvan besiciliği 

MADDE 6 – (1) Karar kapsamında büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden 
yararlanabilmek için; manda dâhil olmak üzere on baş ve üzerinde besi sığırcılığı 
işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. 

(2) Kredi kapsamında satın alınacak hayvanların kaba yem ihtiyacını kendi 
işletmelerinde temin eden üreticilerin kredi talepleri öncelikli olarak değerlendirilir. 

(3) Besi sığırcılığı için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, 
balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile ilgili 
altyapı ve alet-ekipman alımı, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve 
kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. 

(4)  İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların azami yirmi aylık yaşta, erkek ve 
Bakanlık kayıt sisteminde en az üç ay süreyle kayıtlı kalmaları gerekir. 

➢ Küçükbaş hayvancılık 

MADDE 7 – (1) Karar kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden 
yararlanabilmek için; koyunda en az elli baş, keçide en az yirmi beş baş kapasiteye 
sahip işletme kurmaları ya da belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları; 
küçükbaş hayvan besiciliğinde ise elli baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya 
işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. 

(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri barınak yapımı ve 
tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, 
tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, kendi elektrik 
ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis 
ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için 
süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar. Küçükbaş hayvan besiciliği için 
erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi 
hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir. 

(3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla temin edilecek dişi hayvanların Bakanlık 
kayıt sisteminde kayıtlı ve altı-yirmi dört aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği 
amacıyla temin edilen erkek hayvanların ise en az üç aylık yaşta ve Bakanlık kayıt 
sisteminde en az bir ay süreyle kayıtlı kalmaları gerekir. 

• 17 Mart 2018 / Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar 

➢ Büyük ova koruma alanları 

MADDE 1- (1) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya 
yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı 



 

 

geliştiği, ekli liste ile haritalarda adları ve sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma 
alanı olarak belirlenmiştir. 

(2) Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi 
itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci 
fıkra kapsamı dışındadır. 

• 24 Mart 2018 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/12) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç 
çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak 
kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve 
esasları belirlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı 
bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, 
depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe 
ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

➢ Programın proje konuları 

MADDE 10 – (1) Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca; 

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, 

6) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, 

b) 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) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, 

5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, 

c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve 
paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında; 

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, 

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

konularını kapsar. 



 

 

• 24 Mart 2018 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(No: 2018/14) 

➢ 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma 
Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “MADDE 10 – 
(1) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 1/10/2018’dir. Bu tarih 
itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il 
müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak 
üzere verilecek süre içinde fiziki gerçekleşmesi tamamlanır. 1/10/2018 tarihinde veya 
ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini 
alamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde doksan günü aşmamak 
üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilir.” ifadesindeki “1/10/2018’dir” ibaresi 
“31/5/2019’dur” olarak, “1/10/2018” ibaresi “31/5/2019” olarak değiştirilmiştir. 

• 27 Mart 2018 / Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

➢ 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler 
eklenmiştir. 

“ii) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi, 

jj) Çocuk Programı: Çocuklara yönelik hazırlanmış, çocukların zevklerini ve öğrenim 
alışkanlıklarını oluşturan ve bunlara uygun program türünü,” 

➢ Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasının b (Diğer programlarla birlikte 
veya bu programların içinde yapılması durumunda, ekranın alt kısmında izleyiciler 
tarafından rahatça okunabilir,  akar bant şeklinde yayınlanacak ve içerisinde düzenli ve 
dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer veren yazılı uyarılarla birlikte yapılır.) ve 
c (Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yiyecek ve içeceklerin 
tespitinde, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan liste esas alınır.) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Diğer programlarla birlikte veya bu programların içinde yapılması durumunda, 
ekranın alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilir,  akar bant şeklinde 
yayınlanacak ve içerisinde düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer 
veren Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazılı uyarılarla birlikte yapılır. Bu uyarılar 
Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır. 

c) Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yiyecek ve içeceklerin 
tespitinde, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan liste esas alınır. Bu liste Üst Kurulun 
internet sitesinde yayınlanır.” 

➢ Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Geçiş hükmü 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre 
yapılacak denetimlere, genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen 
yiyecek ve içeceklerin tespitinde esas alınacak Sağlık Bakanlığı listesinde kırmızı 
kategoride (Reklamına İzin Verilmeyecek Gıda ve İçecek Listesi) yer alan yiyecek ve 
içeceklerin ticari iletişimi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren; turuncu 
kategoride yer alan (Reklamına Belirtilen Kriterlere Uyması Halinde İzin Verilecek Gıda 
ve İçecek Listesi) yiyecek ve içeceklerin ticari iletişimi için ise bu maddenin yürürlük 
tarihinden itibaren iki yıl sonra başlanır.” 



 

 

• 27 Mart 2018 / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat 
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/23) 

➢ 30/12/2017 tarihli ve 30286 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)’nin Ek-2’sinde yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde 
Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler tablosunda 
yer alan aşağıdaki satırlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

• 27 Mart 2018 / Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/17) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi 
yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin 
geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 
kapsamında; 2018 yılında yapılacak Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, 
Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim 
ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Bitkisel Üretim Yapan Küçük 
Aile İşletmelerinin Desteklenmesi, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Yem Bitkileri Desteği, 
Bombus Arısı Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt İçi 
Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum 
Üretim Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin 
Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların 



 

 

belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz laboratuvarlarına 
yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

• 28 Mart 2018 / Başbakan Yardımcılığı ile Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

➢ Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sami 
GÜRBÜZ’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması, 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 5nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.  

➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK’in atanması, 657 
sayılı Kanunun 59 ve 76ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 
18inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.  

• 29 Mart 2018 / Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde 
Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (No: 2018/11) 

➢ 18/8/2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 
Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri 
Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)’nin Ek-1’inde yer alan “Kullanım koşulları belirlenmiş 
ekstraksiyon çözücüleri” adlı 2 nci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 



 

 

 

 



 

 

• 29 Mart 2018 / Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, 
Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük 
ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne, Murat ÇAKMAKLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 
76ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.  

➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Adana İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne, Muhammet Ali TEKİN’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 Kırklareli İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne, Ümit ORTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76ncı 
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.  

➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Niğde İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne, Asım BAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76ncı 
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.  

• 31 Mart 2018 / Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar 

➢ Büyük ova koruma alanları 

MADDE 1- (1) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya 
yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı 
geliştiği, ekli liste ile haritalarda adları ve sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma 
alanı olarak belirlenmiştir. 

(2) Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi 
itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci 
fıkra kapsamı dışındadır. 

➢ Değiştirilen haritalar 

MADDE 2- (1) Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesi hakkındaki 
12/12/2016 tarihli ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan 
Elbistan Ovası ile Kahramanmaraş Ovasının sınırlarına ilişkin haritalar ekteki şekilde 
değiştirilmiştir.  

(2) Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesi hakkındaki 13/3/2017 
tarihli ve 2017/10001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listenin 44üncü sırasında ve 
aynı sıraya ilişkin haritada yer alan “Karaveli Ovası” ibareleri “Karaevli Ovası” şeklinde, 
aynı Kararın ekinde yer alan Aydın Ovasının sınırlarına ilişkin harita ekteki şekilde 
değiştirilmiştir. 

• 31 Mart 2018 / Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, 
Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hakkari İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne, Vahap ŞİMŞEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76ncı 
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.  

 

 

 

 


