
 

 

 

2017 MAYIS AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 3 Mayıs 2017 / Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Karar 

 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17nci maddesinin birinci fıkrasına 

aşağıdaki bentler eklenmiştir 

r) Lisanslı depoculuk yatırımları. 

s) Nükleer enerji santrali yatırımları. 

 13/2/2017 tarihli ve 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 

7nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 7- Bu Kararın 2nci maddesi 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Bu Kararın 2nci maddesi 22/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 4 Mayıs 2017 / Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim 

Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ile Bazı Yerleşim Birimlerinin 

Uygulama Alanı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar 

 Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerleşim birimlerinin “Uygulama Alanı” olarak tespiti, 

 Ekli (II) sayılı listede yer alan yerleşim alanında dağıtılacak toprak normunun aynı 

listede gösterilen şekilde belirlenmesi, 

 Ekli (III) sayılı listede yer alan yerleşim birimlerinin aynı listede gösterilen Bakanlar 

Kurulu kararları kapsamından çıkarılması; 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 27/2/2017 tarihli ve 2855 sayılı yazısı üzerine, 

22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3üncü ve 8inci maddelerine göre, Bakanlar 

Kurulu’nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

 5 Mayıs 2017 / Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya 

Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi 

Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar 

 Bu Kararın amacı; Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde (ilçeler dahil) faaliyet 

göstermekte olup anılan illerde (ilçeler dahil) 1/1/2016-31/12/2016 tarihleri arasında 

yaşanan terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya 

seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 



 

 

Bakanlığının (Bakanlık) diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup üretim faaliyetlerine 

devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı 

Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan 

tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (diğer 

kamu kurum ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi 

Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 

kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların 

belirlenmesidir. 

 1inci madde kapsamındaki gerçek ve tüzel kişilerden ekilişleri, ürünleri, hayvan 

varlıkları, tesisleri veya seraları en az %30 oranında zarar gören ve bu durumları il 

veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek veya tüzel kişilerin, Banka ve 

TKK tarafından kullandırılan ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla vadesi/taksit 

vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya 

vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına 

ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları, 

vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk 

ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden 

itibaren bir yıl süreyle ertelenir. 

 6 Mayıs 2017 / Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin 

IPARD II Yardımı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği Adına Avrupa Komisyonu 

Arasında Finansman Anlaşması 2014-2020’nin Onaylanması Hakkında Karar 

 İşbu Finansman Anlaşması, Ek’te 2014-2020 yıllarını kapsayan Türkiye IPARD II 

Programı için Birliğin mali taahhütlerini ve bu taahhütlerin geçerlilik süresini belirler. 

 İşbu Finansman Anlaşması, Türkiye’ye bütçe uygulama görevlerinin verilmesine ilişkin 

hükümleri belirler. 

 İşbu Finansman Anlaşması, Sektörel Anlaşma ve Çerçeve Anlaşma’nın hükümlerini 

tamamlayıcı niteliktedir. İşbu Finansman Anlaşması ile Sektörel Anlaşma ve Çerçeve 

Anlaşma’nın hükümleri arasında çelişki olması halinde, Sektörel Anlaşma ve Çerçeve 

Anlaşma’nın hükümleri geçerlidir. 

 İşbu Finansman Anlaşması’nda açıkça aksine hüküm olan haller dışında, işbu 

Finansman Anlaşması’nda kullanılan terimler, muhtelif zamanlarda değiştirilmiş, 

ekleme yapılmış veya yerine yenisi getirilmiş haliyle Sektörel Anlaşma, Çerçeve 

Anlaşma, IPA II Tüzüğü, Ortak Uygulama Tüzüğü, IPA II Uygulama Tüzüğü ve Mali 

Tüzük’te o terimlere atfedilen aynı anlamı taşır. 

 Komisyon, IPARD II Programı’nın aşağıdaki tedbirleri için Türkiye’ye bütçe uygulama 

görevlerini vermiştir: 

 Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yapılacak yatırımlar, 

 Tarım ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin fiziki varlıklara 

yapılacak yatırımlar, 

 Tarım-Çevre-İklim ve Organik Tarım, toprağın korunması ve toprak 

erozyonunun kontrolü Yönetimi alt tedbirleri, 



 

 

 Tarımsal çeşitlendirme ve iş geliştirme, 

 Teknik yardım. 

 Belirtilen bütçe uygulama görevleri, Türkiye tarafından görevlendirilmiş olan 

aşağıdaki yapılar, kurumlar ve otoritelere verilmiştir ve bu esasla uygulanır: 

 Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) 

 Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (UYG) 

 UYG Destek Ofisi  

 Ulusal Fon (UF) 

 Yönetim Otoritesi (YO) 

 IPARD Ajansı (TKDK) 

 Denetim Otoritesi (DO). 

 10 Mayıs 2017 / İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’e aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir: 

 Başlamış işlem 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesindeki tabloda yer alan 

1207.60.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) “Aspir Tohumu” isimli 

eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 16/12/2016 tarihine kadar, 

aynı tabloda yer alan 1205.10.90.00.00 ve 1205.90.00.00.00 GTİP’li “Diğerleri” isimli 

eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 3/10/2016 tarihine kadar 

tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması 

halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. 

 11 Mayıs 2017 / Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır 

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 

 Tarife Kontenjanı 

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 madde için karşısında 

gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan Toprak 

Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 

G.T.P. Madde İsmi Tarife 

Kontenjanı 

Miktarı (Ton) 

Uygulanacak 

Gümrük Vergisi 

Oranı (%) 

Tarife Kontenjanı 

Dönemi Sonu 

10.05 Mısır  500.000 0 31/12/2017 

 



 

 

 Gümrük vergisi 

Bu Kararın 1nci maddesinde belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak 

ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında 

yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit 

edilen gümrük vergisi uygulanır. 

 İthal Lisansı  

 Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat 

Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. 

 Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansı 31/12/2017 tarihine kadar 

geçerlidir. 

 Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş 

beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması 

şarttır. 

 12 Mayıs 2017 / 2017/10057 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 

Onaylanması Hakkında Karar 

 Madde 1: Amaç 

İşbu Mutabakat Zaptının amacı; Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)’nin Kara ve Su 

Hayvanları Sağlığı Kodları’nda yer alan kara ve su hayvan hastalıklarının kontrolü, 

önlenmesi ve eradike edilmesi ve her iki ülke arasındaki işbu mutabakat kapsamına 

giren malların ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla, Akit Tarafların ulusal mevzuatı ve 

OIE çatısı altında karşılıklı işbirliğini sağlamaktır.  

 Madde 4: İthalat ve Transit Uygulamaları 

1. İthalata konu edilen canlı hayvan, hayvansal ürün, hayvansal yan ürün ve üreme 

ürünlerinin (bundan sonra “Sevkiyat” olarak anılacaktır) ithalatına ve transitine 

aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi şartıyla izin verilir: 

a. İthalatçı ülkenin veya transit ülkenin ilgili, güncel ve zorunlu veteriner sağlık şartları 

yerine getirilir ve aşağıdakilerle tamamlanır: 

i. İthalatçı ülkenin veya transit ülkenin yetkili makamlarınca verilen izin, 

ii. Sevkiyat; ithalatçı, ihracatçı ülkelerin dilleri ve tercihen İngilizce diliyle 

hazırlanan, ithalatçı ülke veya transit ülke tarafından öngörülen tüm 

yükümlülüklerin yerine getirildiğini onaylayan bir Veteriner Sağlık Sertifikası 

ile birlikte yapılır. 

2. İşbu Madde’nin 1. Paragrafının uygulanması amacıyla, Akit Taraflar aşağıdaki 

huşularda karar kılmışlardır: 

a. Sevkiyatların Akit Tarafların topraklarına ithalatını veya topraklarından transit 

geçişini düzenleyen mevcut zorunlu veterinerlik şartlarını birbirlerine derhal 

bildirmek, 



 

 

b. Sevkiyatların Akit Tarafların topraklarına ithalatına veya topraklarından transit 

geçişinde uygulanabilir Veterinerlik Sağlık Sertifika örneklerinin değişiminde 

bulunmak.  

3. Aynı zamanda Akit Taraflar her iki ülke arasında ithalata konu sertifikalar üzerinde 

yapılacak herhangi bir değişikliği derhal birbirlerine bildirmeyi kabul etmiştir.  

 Madde 5: İthalatta İlave Tedbir ve Koruyucu Önlemler 

Sınır kontrol noktasında ya da varış yerinde Sevkiyatların, veteriner sağlık sertifikasında 

öngörülen gereksinimleri karşılamadığı tespit edilirse, Akit Taraf yetkili makamları, diğer 

Akit Taraf yetkili makamlarını gecikmeksizin bilgilendirecek ve kendi mevzuatına uygun 

olarak gerekli tedbirleri alacaktır.  

OIE’nin Kara ve Su Hayvanları Sağlığı Kodlarında belirtilen hastalıklar Akit Taraflardan 

birinin ülkesinde tespit edilirse, diğer Akit Taraf yetkili makamları, enfeksiyon görüldüğü 

bölgelerden gelen ve söz konusu hastalığa yakalanmaya eğilimli hayvan türlerinin 

ithalatını ya da ülkesinden transit geçisini sınırlama veya yasaklama hakkına sahiptir.  

 Madde 6: Masraflar 

İşbu Mutabakat Zaptının uygulanmasında ortaya çıkan masraflar aşağıdaki 

kaynaklardan temin edilecektir: 

a. Prensipte, yönetim deneyimlerin değiş tokuşu veya uygulaması için veterinerlik 

idareleri arasındaki karşılıklı ziyaretler, Akit Taraflardan birinin uzmanlarının ya da 

araştırmacılarının diğer Akit Tarafın daveti üzerine seminerlere ya da diğer bilimsel 

toplantılara katılımından doğan masraflar, gönderen tarafça karşılanacaktır. Bu 

harcamalar konusunda Akit Taraflar ayrıca görüşmeler yaparak karar verebilirler.  

b. Bilgi alışverişi, dergi ve yayınların posta masrafları gönderen tarafça 

karşılanacaktır.  

 12 Mayıs 2017 / 2017/10067 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 

Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

 27/12/2016 tarihli ve 2016/9665 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 Kararın 1inci maddesinde yer 

alan Tablo 1’in “Lisanslı depoculuk yatırımları / Soğuk hava deposu yatırımları” 

başlıklı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

Lisanslı depoculuk 
yatırımları 

75 50 10.000.000 

Soğuk hava deposu 
yatırımları  

50 25 5.000.000 

  

 Aynı Kararın 1nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(11) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 

kapsamında faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerinin, aynı Kanuna dayanılarak 



 

 

hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğine göre düzenlediği elektronik ürün 

senetleri (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden 

üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde ve tarımsal amaçlı üretim 

kooperatiflerine, üyelerinin üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde, senet 

tutarının %75’ine kadar azami 9 ay vadeli kredi kullandırılabilir.  

Bu kapsamda kullandırılan kredilere, üretim konuları bazında Tablo 1’de belirtilen üst 

limitler dahilinde %50 indirim oranı uygulanır.  

ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak, evvelce kullanılmış faiz indirimli 

kredi bulunması halinde, öncelikle söz konusu risk tahsil ve tasfiye edilir. ELÜS’e 

bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak Tablo 1’de belirtilen indirimler ile bu 

madde kapsamındaki indirimden aynı zamanda faydalanılamaz.  

 12 Mayıs 2017 / Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

 Bakanlık Müşaviri Gürsel KÜSEK’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden 

alınması, 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

 13 Mayıs 2017 / 2017/10071 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 Kanunun 15nci 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 1/1/2017- 31/12/2017 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) 1nci madde çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması 

durumunda söz konusu tutar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili 

tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.  

 13 Mayıs 2017 / 2017/10073 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair 

Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi, 

Büyükkavaklı Köyüne Bağlı Ticır Bağlısının Ana Köyden Ayrılarak Tecir Adıyla Bağımsız Köy 

Olması Hakkında Karar 

 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 

uyarınca uygulama alanı ilan edilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Büyükkavaklı Köyüne 

bağlı Ticır bağlısının ana köyden ayrılarak Tecir adıyla bağımsız köy olması; Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 14/3/2017 tarihli ve 3598 sayılı yazısı üzerine, adı 

geçen Kanunun 14üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2017 tarihinde 

kararlaştırılmıştır.  



 

 

 26 Mayıs 2017 / Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer 

alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin inşaat, işletme ve 

işletme sonrası izlenmesi ve denetlenmesini” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin başvuru, inşaat öncesi, 

inşaat, işletme ve işletme sonrası izlenmesi ve denetlenmesini,” 

 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (i) ve (p) bentleri aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası 

hazırlamak ve sunmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları,” 

“i) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin 

çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için; başvuru, inşaat öncesi, inşaat, 

işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci,” 

“p) İzleme ve kontrol: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı 

alındıktan sonra, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemine ilişkin 

kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması 

için yapılan çalışmaların bütününü,” 

 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “(3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı 

veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle 

ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma 

başlanamaz ve ihale edilemez. Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve 

ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmez.” 

 30 Mayıs 2017 / Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette 

Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “Büyük mağaza veya zincir mağazalar satışa sundukları mağaza 

markalı ürünleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 6ncı 

maddeye uygun hale getirir.” ifadesindeki “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiştir. 

 31 Mayıs 2017 / Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı 

Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendinde yer alan “ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve 

aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 



 

 

“j) İşletmeci: EK-1’de yer alan faaliyeti yürüten veya tesisi işleten ve mülkiyet hakkı, 

kiralama veya diğer hukukî yollarla kullanma hakkına sahip bulunan sorumlu gerçek 

kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını,” 

 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) EK-1’de listelenen herhangi bir faaliyeti gerçekleştiren işletmecilerin, EK-1’de 

listelenen diğer faaliyetleri de kapasite gözetilmeksizin Yönetmelik kapsamına dâhil 

olur.” 

 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) EK-1’de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeciler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar 

bir önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını 

Bakanlığa raporlamak zorundadır. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi en 

fazla bir aya kadar uzatabilir.” 

 Laboratuvarların kullanımı 

MADDE 10 – (1) İşletmeci, hesaplama faktörlerinin belirlenmesine yönelik analizler ve 

analitik yöntemleri yürütmesi için, ilgili standartlara göre akredite olmuş 

laboratuvarları kullanır. 

(2) İşletmeci, birinci fıkrada belirtilen laboratuvarların kullanılmasının teknik olarak 

elverişli olmadığını ve kullanılacak diğer laboratuvarın TS EN ISO/IEC 17025 

standardına eşdeğer gereksinimleri karşıladığını belgelemesi durumunda, bahse konu 

laboratuvarları hesaplama faktörlerinin belirlenmesi için kullanabilir.” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


