
 

 

 

2019 OCAK AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 4 Ocak 2019 / Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Yönetim Kurulu 

Üyeliğine, Bekir KARACABEY’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/5) 

• 4 Ocak 2019 / Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Yönetim Kurulu 

Üyeliklerine, Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN ve Cihan SOYALP’in Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 

2019/6) 

• 4 Ocak 2019 / Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

➢ MADDE 1 – 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım 

Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Kurulca belirlenecek işletme bedeli; 

a) 0 – 100 milyon TL için % 6’dan, 

b) 100 – 200 milyon TL için % 5’ten, 

c) 200 – 300 milyon TL için % 4’ten, 

ç) 300 – 400 milyon TL için % 3’ten, 

d) 400 – 500 milyon TL için % 2’den, 

e) 500 milyon TL’den fazlası için % 1’den, 

fazla olamaz.” 

• 8 Ocak 2019 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2019/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18) 

➢ Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12nci ve 13üncü maddeleri gereğince Ahmet 

MİNDER atanmıştır.  

➢ Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12nci ve 13üncü maddeleri gereğince Muhammet 

Mücahit KÜÇÜKYILMAZ atanmıştır. 

➢ Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12nci ve 13üncü maddeleri gereğince Mariam 

KAVAKCI atanmıştır. 



 

 

➢ Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12nci ve 13üncü maddeleri gereğince Serkan 

TARANOĞLU atanmıştır. 

➢ Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür 

Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri 

gereğince Halit KÜÇÜKÜNAL ve Bahtiyar SAZLIK atanmıştır. 

• 9 Ocak 2019 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım 

Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 571) 

➢ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Akit 

Taraflar” olarak anılacaklardır); tarım alanında işbirliğini geliştirerek iki ülke arasındaki 

mevcut dostane ilişkileri güçlendirmek isteği ile, her iki ülkedeki ilgili mevcut kanunlar 

ve yönetmelikler çerçevesinde, kararda yer alan hususlarda mutabakata varmışlardır. 

➢ MADDE 1 – Yetki alanları çerçevesinde Akit Taraflar tarım alanındaki ticari kuruluşlar, 

araştırma enstitüleri ve diğer kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi için uygun 

koşulları oluşturacaklardır.  

İşbu Mutabakat Zaptı kapsamındaki işbirliği, uluslararası yükümlülükler ve Akit 

Tarafların ulusal yasalarıyla uyumlu olacaktır.  

➢ MADDE 2 – İşbu Mutabakat Zaptı kapsamındaki Akit Taraflar arasındaki işbirliği 

aşağıdaki alanlarda uygulanacaktır: 

✓ Hayvancılık, 

✓ Balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve iç sularda kaynak yönetimi,  

✓ Bitkisel üretim ve bitki koruma, 

✓ Tarımsal üretimin mekanizasyon ve otomasyonu, 

✓ Arazi ıslahı ve modern sulama sistemleri, 

✓ Tarımsal ürünlerin işlenmesi, 

✓ Üretici örgütlenmesi, 

✓ Ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, 

• 9 Ocak 2019 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

572) 

➢ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti (bundan 

böyle “Akit Taraflar” olarak anılacaktır); tarım alanında işbirliğinin geliştirilmesi 

yoluyla iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkileri güçlendirmeyi arzulayarak, kendi 

ülkelerindeki yasa ve düzenlemeler çerçevesinde, kararda yer alan hususlarda 

mutabık kalmışlardır. 



 

 

➢ MADDE 1 – AMAÇLAR : Söz konusu Mutabakat Zaptının amacı, ekonomik, bilimsel, 

teknik eğitim birimleri ve tarımdaki diğer kuruluşlar arasında tarım alanında ekonomik, 

bilimsel ve teknik işbirliğini desteklemek ve teşvik etmektir. 

➢ MADDE 2 – İŞBİRLİĞİ ALANLARI VE BİÇİMİ : Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliği 

yaparlar: 

✓ Bitkisel üretim, tohum üretimi ve su ürünleri yetiştiriciliği konularında teknik 

işbirliği ve personelin karşılıklı eğitimi, 

✓ İlgili araştırma kurumlarında yayınlanan sözleşme taraflarının araştırma 

sonuçlarının değişimi, 

✓ Bitkisel ve hayvansal kökenli materyallerin değişimi, 

✓ Hayvan hastalıkları, veterinerlik ve halk sağlığı alanlarında bilgi ve uzman 

değişimi, 

✓ Eğitim programlarının düzenlenmesi, seminerler, konferanslar ve her iki 

ülkedeki toplantılar, 

✓ Tarafların araştırma enstitüleri arasında ortak çalışmalar yürütülmesi, 

✓ Hem taraf ülkeler hem de diğer piyasalardaki tarım ve tarımsal ürün özel 

şirketleri arasında işbirliği ve ortak yatırımın teşvik edilmesi 

• 11 Ocak 2019 / Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması Ve Takibi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

➢ MADDE 1 – 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havza 

Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinin 3 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 421 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g) ve (ı) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (p), (r) ve (u) 

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,” 

“p) Havza Yönetim Heyeti: Havza ölçekli yönetim planlarının uygulamalarının izlenmesi 

ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları havza ölçeğinde yürütmek amacıyla her bir 

havza için ayrı ayrı oluşturulan kurulu, 

r) Havza Yönetimi Merkez Kurulu: Havza Yönetim Heyetleri tarafından iletilen hususları 

görüşmek ve sonuca bağlamak, sonuca bağlanmayan hususları Su Yönetimi 

Koordinasyon Kuruluna iletmek, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda alınan 

kararların havza ölçeğinde uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak üzere 

oluşturulan kurulu,” 



 

 

“u) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: Havza ölçekli yönetim planları uygulamalarının 

izlenmesi ve değerlendirilmesiyle alakalı çalışmaları il ölçeğinde yürütmek maksadıyla 

her bir il için ayrı ayrı oluşturulan kurulu, ” 

➢ MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve diğer 

fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; mevcut on ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“(6) Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının 

takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması maksadıyla; Havza 

Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon 

Kurulları teşkil edilir.” 

“(11) Drenaj sularının kontrolü, izlenmesi, yeniden kullanılması ve drenaj sularının 

kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili tedbirler Bakanlıkça belirlenir. 

(12) Su kirliliği açısından hassas alanlar ve nitrata duyarlı hassas alanlar Bakanlık 

tarafından tespit edilir ve izlenir.” 

➢ MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yılda üç 

defa” ibaresi “altı ayda bir” şeklinde değiştirilmiştir. 

➢ MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “Orman ve Su İşleri” 

ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde değiştirilmiştir. 

• 16 Ocak 2019 / Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 

Karar (Karar Sayısı: 649) 

➢ Tarife Kontenjanı 

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 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 

10.03 
Arpa 700.000 

10.05 
Mısır 700.000 

10.06 
Pirinç 100.000 



 

 

➢ Gümrük vergisi 

MADDE 2 – (1) 1inci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak 

ithalatta %0 oranında gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat 

Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi 

oranları uygulanır.  

➢ Tarife Kontenjanı Dönemi 

MADDE 3 – (1) 1inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim 

yılı için tahsis edilen miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden tahsis 

edilir. 

➢ İthal lisansı 

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat 

Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. 

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş 

beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.  

(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.  

• 17 Ocak 2019 / Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No: 2003/42)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/50) 

➢ MADDE 1 – 6/12/2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No:2003/42)’nin 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“e) Spor gıdalarında aşağıdaki koşullara uygun olarak kreatin monohidrat kullanılabilir: 

1) Ürünün günlük olarak tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarı 5 

g’ı aşamaz. 

2) Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal veya uluslararası kurumlar 

tarafından belirlenen genel kabul görmüş saflık kriterlerine uygun olur.” 

➢ MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“k) Kreatin monohidrat içeren spor gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı kişilerde mide-

bağırsak rahatsızlığına neden olabileceği ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğine dair 

uyarı yer alır.” 

 

 

 



 

 

➢ MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Geçiş hükümleri 

Geçici Madde 2 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda 

işletmecileri, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan düzenlemelere 31/12/2019 

tarihine kadar uymak zorundadır.” 

• 18 Ocak 2019 / Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun no: 7161)  

- Mera Kanununda Yapılan Değişiklikler: 

➢ Madde 23 - 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendine “6326 sayılı Petrol Kanunu” ibaresinden sonra gelmek 

üzere “ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanunu” ibaresi ile “petrol faaliyeti” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile jeotermal 

kaynak doğal mineralli sular" ibaresi eklenmiştir. 

➢ Madde 24 – 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 30ncu maddesinin 

birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

➢ Buna göre; 

"c) Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 1’i oranında, süt işleyen 

kuruluşlarca yapılacak kesinti, 

d) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış 

bedellerinin binde 1’i oranında satıcılarından alınacak pay" 

fıkraları Kanunun yürürlüğe girdiği bugünden itibaren kaldırılmıştır. 

• 18 Ocak 2019 / Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun no: 7161) 

- Aromalı Sütlerdeki ÖTV Konusunda Yapılan Değişiklikler: 

➢ Madde 37 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) 

sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02. G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki 

beşinci parantez içi hükümde yer alan “meyveli gazlı içecekler” ibaresi “meyveli gazlı 

içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış 

içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar” şeklinde değiştirilmiştir. 

➢ Madde 38 – 4760 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Geçici Madde8 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen 

şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme 

sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu 



 

 

vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi 

cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa 

davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, 

tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.” 

• 18 Ocak 2019 / Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi 

Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, 

uygulanması, uygulamalarının takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun 

sağlanması amacıyla; Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su 

Yönetimi Koordinasyon Kurullarının kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve 

İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının teşekkülü ile bu heyet ve kurulların 

görevlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

• 19 Ocak 2019 / Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 

2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/9) 

➢ MADDE 1 – 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel 

Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’in 10 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından 

laboratuvar bilgi sisteminde (LABBİS) 15/2/2019 tarihine kadar kayıt altına alınması 

gerekir.” 

• 22 Ocak 2019 / Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1) 

➢ 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi 

Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları 

GEÇİCİ MADDE 33 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş 

ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde 

işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak 

müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin 

belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun 



 

 

görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave 

süre verilir.” 

• 25 Ocak 2019 / Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/8) 

➢ MADDE 1 – 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık 

Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nin 9 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “5 iş günü” ibaresi “3 gün” olarak, (b) 

bendinde yer alan “5 iş günü” ibaresi “2 gün” olarak değiştirilmiş, (c) ve (ç) bentlerinde 

yer alan “en geç 5 iş günü içerisinde” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“d) Çiğ süt destekleme çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir. 

• 25 Ocak 2019 / Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu 

Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (II-16.2.a) 

➢ MADDE 1 – 19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatif 

ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara 

İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2)’in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“KOOPERATİF VEYA KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN VEYA KOOPERATİF MERKEZ 

BİRLİKLERİNİN YÖNETİM KONTROLÜNE SAHİP OLDUĞU ANONİM ORTAKLIKLARA 

İLİŞKİN ESASLARA DAİR TEBLİĞ (II-16.2)” 

➢ MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen on günlük süre, bu 

Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan kooperatif 

merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu anonim ortaklıklar için söz 

konusu bendin yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün sonra başlar.” 

➢ MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK-1’inin 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddeleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı eke aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“2) Kooperatif veya kooperatif birliğinin veya kooperatif merkez birliğinin ve ortaklığın 

noter onaylı imza sirküleri, 

3) Kooperatif veya kooperatif birliğinin veya kooperatif merkez birliğinin ve ortaklığın, 

yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, temsile 

yetkili kişilerce imzalı ana/esas sözleşmesi,” 

“5) Kooperatif veya kooperatif birliğinin veya kooperatif merkez birliğinin ve ortaklığın 

son yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar 

listeleri, son durum itibarıyla ortak sayısını gösteren pay defteri örneği ve ortak 

sayısının tespitine mesnet diğer belgeler,” 



 

 

“7) Ortaklığın mevcut sermayesinin ödendiğinin tespitine dair mali müşavir raporu.” 

• 29 Ocak 2019 / Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği (No: 

2018/52) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et 

karışımları, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak 

üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları, 

mekanik ayrılmış kanatlı eti ve et ürünlerini kapsar. 

(2) Bu Tebliğ, et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, donyağı, jelatin, tuzlanmış veya 

kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazmasını kapsamaz. 

➢ Genel hükümler 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait 

etlerin karıştırılarak elde edilmesinde aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

a) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan karkas etleri birbirleriyle karıştırılabilir. 

b) Kanatlı hayvan türlerinden elde edilen karkas etleri birbirleriyle karıştırılabilir. 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar dışında farklı hayvan türlerine ait karkas 

etleri birbirleriyle karıştırılamaz. Ancak sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı eti 

ürünlerine kırmızı et ve/veya yağı karıştırılabilir. 

(2) Bu Tebliğ kapsamına girmeyen mantı, içli köfte, çiğ köfte, kadınbudu köfte, 

lahmacun, pide, kebap, pizza gibi yemek, hazır yemek, tabildot yemek ve mezelerin 

üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve et ürünleri bu Tebliğe uygun olur. 

(3) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere dışarıdan et proteini katılamaz. 

(4) Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri yatay gıda 

kodeksi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen 

özelliklere göre piyasaya arz edilir. Ancak ürünlerde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı 

kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri için bu Tebliğ ile belirlenen ürün 

özellikleri aranır. 

(5) Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten işletmeler gibi son tüketiciye yemek 

hizmeti veren işletmelere veya doğrudan son tüketiciye mekanik ayrılmış kırmızı et ve 

mekanik ayrılmış kanatlı eti satışı yapılamaz ve bu işletmelerde mekanik ayrılmış 

kırmızı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanılamaz. 



 

 

(6) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde mekanik ayrılmış kırmızı etler 

kullanılamaz. Ancak ihracat amaçlı üretilmiş olan mekanik ayrılmış kırmızı etlerin ve 

ürünlerinin, yurt içinde onaylı işletmeler arası sevkiyatına ihracat yapılması kaydıyla 

izin verilir. 

(7) Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları 

ve et ürünleri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları 

Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olarak elde edilir. 

(8) Sakatat; çiğ halde piyasaya arz edilebilir veya kokoreç üretiminde veya jöle 

işkembe, füme dil, ciğer pate gibi sakatattan üretilen et ürünlerinde hammadde olarak 

kullanılabilir. 

(9) Dilli salam üretiminde dil, emülsifiye et ürünleri üretiminde baş eti hariç olmak 

üzere; sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, pastırma, kavurma, kıyma kavurma, jambon, 

köfte, kanatlı köfte, döner, kanatlı döner, mergez ve emülsifiye et ürünlerine sakatat 

katılamaz. 

(10) Bu Tebliğ kapsamında yer alan emülsifiye et ürünlerinin üretiminde kullanılacak 

baş eti; 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakledilebilir 

Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen 

şartlara uygun olur. 

(11) Çiğ etler ve sakatat birbiriyle temas etmeyecek şekilde muhafaza edilerek sevk 

edilir ve piyasaya arz edilir. 

(12) Çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri, kendine has 

tat, koku, görünüş ve yapıda olur. 

(13) Çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri, bozulmuş 

olamaz, bozulmayı baskılayacak herhangi bir işlem veya madde uygulanmış olamaz. 

(14) Kanatlı eti ürünlerinin üretiminde kanatlı derisi kullanılabilir. 

(15) Tebliğ kapsamında yer alan hazırlanmış et karışımları ile köfte, döner ve emülsifiye 

et ürünlerinin üretiminde bileşen olarak bitkisel sıvı yağ kullanılabilir. 

(16) MAKE kullanılmayan ürünlerde kalsiyum miktarı; çiğ kanatlı eti ve kanatlı kıymada 

150 mg/kg, hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında 250 mg/kg, emülsifiye kanatlı eti 

ürünleri dahil olmak üzere diğer kanatlı eti ürünlerinde ise 350 mg/kg’ı geçemez. 

 

 

 

 


