
 

 

 

2019 MAYIS AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 4 Mayıs 2019 / Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

• 5 Mayıs 2019 / Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları 

ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2019/24) 

➢ Usul ve esaslar  

MADDE 3 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak kimyevi ve organik 

gübre numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları 

ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir. 

➢ Analiz ücretleri 

MADDE 6 – (1)  Piyasa ve şikâyet denetimleri esnasında alınacak kimyevi ve organik 

gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna Ek-1’de yer alan listede 

belirtilen ücretler üzerinden ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen 

fiyatların altında fiyat talep edebilirler; ancak üzerinde bir fiyat talep edemezler. 

➢ Analiz ücretlerinin ödenmesi 

MADDE 7 – (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin 

faturalar, bu Tebliğin Ek-1’inde belirlenen ücretler üzerinden ilgili Bakanlık il 

müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık il 

müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde ilgili Bakanlık il 

müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak 

hesabına havale edilir. 

➢ Yürürlükten kaldırılan tebliğ 

MADDE 9 – (1) 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre 

Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri 

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/13) yürürlükten kaldırılmıştır. 

• 7 Mayıs 2019 / Et Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/26) 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi 

korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 

2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 



 

 

➢ Kaynak aktarımı 

MADDE 4 – (1) Et piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede 2019 yılı 

tarımsal desteklemeleri için ayrılan ödenekten karşılanır. 

➢ Uygulama esasları 

MADDE 5 – (1) Piyasada oluşan kırmızı et alım fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında 

olması halinde, yerli üreticiyi korumak için ESK tarafından gerçekleştirilen alım ve satım 

tutarlarından kaynaklanan fark ESK’ya ödenir. 

(2) Perakende kırmızı et satış fiyatlarının tüketici aleyhine yükselmesi halinde, 

tüketicilerin alım gücü göz önünde bulundurularak ESK’nın piyasaya yapacağı et satış 

faaliyetleri neticesinde oluşacak alım ve satım tutarlarından kaynaklanan fark ESK’ya 

ödenir. 

(3) ESK’nın 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana 

Statüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına binaen;  ihtiyaç duyulması halinde,  

ESK’nın kırmızı et piyasasına müdahale amacıyla yaptığı alım satımları neticesinde 

oluşacak farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanır, HAYGEM’e 

gönderilir. 

(4) 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden, hayvancılık desteklemeleri kalemine 

kırmızı et piyasasının düzenlenmesine ilişkin olarak aktarılan ödenek, bütçe işlemlerini 

müteakip  ESK’nın hesabına aktarılır. 

(5) Bankaya hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın % 0,2’si komisyon olarak ayrıca 

ödenir. 

(6) Bakanlık; ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, 

ödemeye esas işlemlerin yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, Banka ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilidir. 

➢ Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

• 8 Mayıs 2019 / Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

➢ MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin 

Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 üncü 

maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ve dokuzuncu fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Antrepoya giriş ve çıkışlarda etkin bir kontrolden ve erişim saatleri süresince 

veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün gözetiminden, özellikle ulusal şartları 

karşılamayan ürünlerin depolandıkları odalardan veya bölmelerden veteriner sınır 

kontrol noktası müdürlüğünün kontrolü kapsamında çıkarıldığından emin olmak,” 



 

 

“b) 15 inci maddede belirtilen antrepoya sevk edilmesi, aynı maddede belirtilen 

ürünlere eşlik eden belgede adı ve yeri belirtilen antrepoya transit rejimi altında 

yapılır.” 

➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Teslimatları ya doğrudan deniz aracına veya hiçbir şart altında limanın dışına 

çıkarılmayacak şekilde önlemlerin alınması koşuluyla geminin varış yerindeki limanda 

bulunan özel olarak onaylanmış bir antrepoya yapar. Ürünlerin çıkış yaptığı 

antrepodan gideceği limana nakliyesi gümrük mevzuatında belirlenen transit rejimine 

uygun olarak gümrük gözetiminde gerçekleştirilir ve sevkiyata Bakanlıkça belirlenen 

bir belge eşlik eder.” 

• 8 Mayıs 2019 / Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi 

Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında 

Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/20) 

➢ MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest 

Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin 

Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ 

No: 2016/31)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“b) Beyanname: Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine 

Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve bu 

Tebliğin EK-1’inde yer alan belgeyi,” 

➢ MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(2) Ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner sınır kontrol noktasından sınır ötesi deniz 

taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin 

Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde 

belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla sevk edilen uygun olmayan 

ürünlerin sevkiyatlarına veteriner giriş belgesi ve EK-1’deki beyannameyi temel alan 

belge eşlik eder. İşletmeci, EK-1’deki beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına 

dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 (on) iş 

günü içerisinde ülkeye giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir. 

(3) Bir antrepodan sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye 

Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo 

yoluyla gönderilen uygun olmayan ürünlerin tüm sevkiyatlarına EK-1’deki 

beyannameyi temel alan belge eşlik eder. İşletmeci, EK-1’deki beyannameyi ürünlerin 

gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan 

sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde antrepodan sorumlu veteriner sınır kontrol 

noktası müdürlüğüne iletir.” 



 

 

• 16 Mayıs 2019 / Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür 

Yardımcılığına, Ümit ORHAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/128) 

• 17 Mayıs 2019 / Tarım Şûrası Yönetmeliği 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım Şûrasının oluşumu, işleyişi ve görevleri 

ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

➢ Şûranın hedefleri 

MADDE 4 – (1) Şûranın hedefleri, bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin 

geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğini temin; kırsal kalkınma, toprak, su 

kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; 

çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin 

planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal 

piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunması, konularında 

çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararları almaktır. 

➢ Şûra Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 7 – (1) Şûra Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Şûra çalışmaları ile ilgili kararları almak. 

b) Şûra gündemine esas teşkil edecek konuları belirleyerek çalışma gruplarını 

oluşturmak. 

c) Çalışma gruplarının sayısını, toplantı esaslarını ve sürelerini belirlemek. 

ç) Şûranın tarih ve gündemini belirlemek. 

d) Şûra esnasında komisyonlarda yer alacak Şûra üyelerini belirlemek. 

➢ Çalışma gruplarının kuruluşu 

MADDE 10 – (1) Çalışma grupları; Şûra gündemindeki konularla ilgili olarak çalışma 

belgesi hazırlamak üzere, Şûra Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Çalışma grubu 

üyeleri konusunda uzman olan en az on kişiden oluşur. 

➢ Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları 

MADDE 11 – (1) Çalışma grupları ilk toplantılarında başkan, başkan yardımcısı ve iki 

raportör seçer. Bu seçim oy çokluğu esasına göre yapılır. 

(2) Çalışma grupları, Şûra Yürütme Kurulunun belirlediği çalışma esaslarına uygun 

olarak gerektiğinde alt çalışma grupları kurar. Her bir çalışma grubu kendi konularında 

çalışma belgesi hazırlayarak, en geç doksan gün içerisinde bu çalışma belgesini Şûra 

Genel Sekreterliğine sunar. 

 

 

 



 

 

• 25 Mayıs 2019 / Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine 

Dair Yönetmelik 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan 

ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasları 

belirlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan 

zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak 

palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap 

ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına 

ilişkin esaslar, işletmelerin ve ahşap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi 

ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesi, ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve 

kullanıcılarının sorumlulukları hususlarını kapsar. 

(2) Aşağıda belirtilen ahşap ambalaj malzemeleri, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır: 

a) 6 mm veya daha az kalınlıktaki ahşaptan yapılan ahşap ambalaj malzemesi, 

b) Kontrplak, yonga levha, yönlendirilmiş lif levha veya kaplama tahta gibi; yapıştırıcı, 

ısı veya basınç ya da bunların kombinasyonu ile oluşturulan, tamamen işlenmiş ahşap 

ile yapılmış ahşap ambalaj malzemesi, 

c) Üretim esnasında ısıtılan şarap ve alkol fıçısı, 

ç) İşlenmiş ve/veya zararlıdan ari hale getirilerek üretilmiş; şarap, puro ve diğer 

malların hediye kutuları, 

d) Talaş ve ahşap yünü, 

e) Yük araçlarına veya konteynerlere kalıcı olarak bağlı ahşap bileşenleri. 

➢ İşaretli ve kullanılmış ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin esaslar 

MADDE 8 – (1) İthal edilen veya ülke içerisinde kullanılmış olan, ısıl işlem uygulaması 

ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi;  onarım veya yeniden 

üretim işlemi yapılmamış ve karantina odası şartlarını taşıyan koşullarda muhafaza 

edilmiş, üzerinde zararlı organizmaların galeri ve izlerinin olmaması ve ISPM 15 

işaretlemesinin okunabiliyor olması şartıyla, yeniden ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 

işaretlemesi yapılmadan, ihraç edilecek bir mal ile birlikte kullanılabilir. ISPM 15 

işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesinin, onarım ve yeniden üretim 

işlemlerinde uyulması gerekli esaslar, aşağıda belirtilmektedir: 

a) Onarım ve yeniden üretim işlemleri, izin belgeli işletmelerde yapılır. İzin belgeli 

işletme harici bir yerde onarım veya yeniden üretim işlemi yapıldığının tespit edilmesi 

halinde; yapanların, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir. 

b) Onarımda kullanılacak her parçaya; onarım işlemini yapan izin belgeli işletme 

tarafından ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işaretlemesi 



 

 

yapılır. İkinci defadan sonraki her onarım işleminde; bu fıkranın (c) bendinde yer alan 

hükümler uygulanır. 

c) Ahşap ambalaj malzemesinin yeniden üretimi halinde; ahşap ambalaj malzemesinin 

tamamına, yeniden ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik 

işaretlemesi yapılır. Bu durumda, önceki ISPM 15 işareti, boyama veya zımparalama ile 

yok edilir. 

 

 

 


