
 

 

 

2017 ŞUBAT AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 8 Şubat 2017 / Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol 

Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)  

 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanlar ile 

Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak 

Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’in 8 inci aşağıda yer alan maddesine; 

MADDE 8 – (1) İthal edilecek hayvanların sayısı, belgelendirilmiş işletme 

kapasitelerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenir. 

(2) Sağlık şartları, karantina yeri ve karantinada yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin 

esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(3) Damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar; 

hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından ithal edilir. 

(4) Kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvan ithalatına ilişkin şartlar 

Bakanlıkça belirlenir. 

(5) Fiili ithalatı sonlandırılan hayvanlar Türkvet/KKKS sistemine kaydedilir. 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

(6) Piyasa düzenlemesi amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen tarife 

kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında teknik şartlar 

Bakanlığın uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenir. 

 11 Şubat 2017 / Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin 

Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (No: 2016/46) 

 Bu Tebliğin amacı; sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini 

önlemek veya azaltmak için çiftçiler tarafından uyulması gereken usul ve esasları 

düzenlemektir. 

 Bu Tebliğ, 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal 

Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereği 

belirlenen nitrata hassas olan ve olmayan bölgelerde çiftçiler tarafından uyulması 

gereken kuralları ve uygulama esaslarını içeren ve bu Tebliğin ekinde yer alan iyi 

tarım uygulamaları kodunu ve bu Kodu uygulayacak tarımsal işletmelerin tespitine 



 

 

dair usul ve esasları, Kodun uygulanmasında görev alacak personelin yetki ve 

sorumlulukları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 Bu Tebliğ, Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliğinin 

7nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 (1) İyi tarım uygulamaları kodu; sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat 

kirliliğinin önlenmesine yönelik arazi yönetimi, bitki besin maddesi yönetimi, 

hayvansal gübre yönetimi, sulama yönetimi, bitki koruma ürünleri yönetimi ve 

işletmede tutulması gereken kayıtlara ilişkin hükümleri içerir. 

(2) İyi tarım uygulamaları kodunun uygulanması nitrata hassas bölgelerde 

zorunludur. 

(3) Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık 

işletmeleri ile yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne sahip tarımsal işletmeler, 

yürüttükleri tarımsal faaliyetlere göre hayvansal gübre deposu ve/veya gübreleme 

planı yapmakla yükümlüdür. 

(4) Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kg’dan az azot üreten hayvancılık işletmeleri 

için hayvansal gübre deposu ve gübreleme planına yönelik hükümlerin uygulanması 

zorunlu olmayıp, gönüllülük esastır. Ancak bu işletmeler, üçüncü fıkra hükümleri 

haricindeki tüm hükümleri uygulamakla yükümlüdür. 

(5) İyi tarım uygulamaları kodunun uygulanması nitrata hassas olmayan bölgelerde 

gönüllülük esasına dayanır. Ancak nitrata hassas olmayan bölgelerde yılda 3500 kg ve 

üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri, hayvansal gübreyi kapalı dönem boyunca 

depolamak ve hayvansal gübre yönetim planı yapmakla yükümlüdür. 

 (6) Nitrata hassas bölgelerde yılda 1600 kg ve üzeri azot, nitrata hassas olmayan 

bölgelerde ise yılda 3500 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri ile yeter 

gelirli tarımsal arazi büyüklükleri dikkate alınarak belirlenmiş olan tarımsal arazi 

büyüklüğüne sahip tüm tarımsal işletmeler, iyi tarım uygulamaları kodu yetkilisinden 

Kodun uygulamaları ile ilgili teknik destek alır. 

 11 Şubat 2017 / Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4) 

 Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların 

sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, sınıflandırma uygulamaları arasında uyum ve 

yeknesaklığın temin edilmesi için tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Ulusal 

Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının yürürlüğe konulmasıdır. 

 Bu Tebliğ, Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarını kapsar. 

 

 



 

 

 14 Şubat 2017 / Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 

Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme 

ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 

Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt 

bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde 

yer alan “onarım, haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “(posta, kargo, kurye 

ve benzeri giderler dahil)” ibaresi eklenmiş, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin son 

cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “ve analiz hizmetleri” ibaresi 

“ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi 

eklenmiştir. 

“Kanunun 3/A maddesinde yer alan Ar-Ge indirimi 

MADDE 9/A – (1) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde 

gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve 

geliştirme harcamaları tutarının %100'ü, bu kapsamdaki projelerin Bakanlık 

tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla 5520 sayılı 

Kanunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca kazancın 

tespitinde indirim konusu yapılır. 

(2) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 9/8/2016 tarihinden itibaren 5746 sayılı 

Kanunun 3/A maddesi kapsamında yapılan başvurularına konu yeni teknoloji ve bilgi 

arayışına yönelik araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili indirim uygulamasında bu 

maddede yer alan hususlar dikkate alınır. 9/8/2016 tarihinden önce yapılan 

başvurulara konu projelerle ilgili olarak 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinin 6728 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine 

göre Ar-Ge indiriminden faydalanılır. 

(3) Kanunun 3/A maddesi kapsamında Ar-Ge indiriminden faydalanılmaya 

başlanacağı döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar, Ar-Ge 

faaliyetiyle ilgili olarak Bakanlıkça belirlenecek formata uygun şekilde projeye ilişkin 

hazırlanacak başvuru formu, Bakanlığa elektronik veya yazılı olarak gönderilir. Ancak 

bu süre içinde başvurusu yapılmayan projeler ile ilgili olarak çalışmalara başlanıp 

harcama yapılmakla birlikte projenin herhangi bir aşamasında başvuruda bulunulması 

ve projenin uygun bulunması halinde, başvuru tarihinin içinde bulunduğu geçici 

vergilendirme döneminin başlangıcından itibaren yapılan Ar-Ge harcamaları Ar-Ge 

indiriminden yararlanabilir, Ar-Geprojesi bittikten sonra yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmaz. 

(4) Başvurusu yapılan proje, Bakanlık tarafından genel değerlendirmesi yapıldıktan 

sonra, bilimsel olarak incelenerek münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik 



 

 

olup olmadığının tespit edilmesi için TÜBİTAK’a gönderilir. Proje, TÜBİTAK tarafından 

aşağıdaki hususlar çerçevesinde incelenir ve değerlendirilir: 

a) TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belgeler de istenilmek 

suretiyle söz konusu başvuruyu incelemek üzere konusunda uzman en az iki 

akademisyen hakem olarak görevlendirilir. 

b) Hakemler tarafından, başvuruya ilişkin incelemeler doğrultusunda değerlendirme 

raporları hazırlanır. 

c) TÜBİTAK tarafından, değerlendirme raporları dikkate alınarak, projenin yeni bilgi 

ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığına ilişkin sonuç yazısı hazırlanır. 

(5) Projeye ilişkin sonuç yazısı, ekinde değerlendirme raporları olacak şekilde, projeye 

ilişkin başvurunun Bakanlık tarafından TÜBİTAK’a gönderildiği tarihten itibaren en geç 

altmış gün içinde Bakanlığa iletilir. 

(6) İnceleme ve değerlendirmeye ilişkin giderler TÜBİTAK tarafından karşılanır. 

(7) Sonuç yazısının bir örneği başvuru sahibine Bakanlık tarafından gönderilir. 

Başvuru sahibi, olumlu sonuç yazısının bir örneğini gelir veya kurumlar vergisi 

yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verir. 

(8) Projeye ilişkin bütçe, süre, personel ve benzeri değişiklik talepleri ile ilgili tüm 

işlemler Bakanlık onayına tabidir. Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde bu 

konularda TÜBİTAK’ın görüşü alınabilir. 

(9) Kanunun 3/A maddesi çerçevesinde Ar-Ge indiriminin uygulanmasında, bu 

maddede yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle 5746 sayılı Kanun ile 8 ve 9 uncu 

maddelerde kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme 

projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve 

kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan 

vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile 

ilgili yer alan hüküm ve açıklamalar dikkate alınır. 

(10) Hibelerin fon hesabına alınarak vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge 

indirimi tutarının tespitinde de Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmamasına ilişkin 

olarak 33 üncü maddede yapılan açıklamalar, Kanunun 3/A maddesi uyarınca Ar-Ge 

indiriminden yararlananlar açısından da geçerlidir. 

(11) Bakanlık gerekli görmesi halinde bu madde ile ilgili usul ve esas yayımlayabilir.” 

 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek 

ödemelerin, dönemsel izlemeyi müteakip dönemlerde yapılması esastır. Ancak proje 

ortakları tarafından talep edilmesi halinde, proje kapsamındaki harcamalara ilişkin 



 

 

Bakanlıkça gerçekleştirilecek ödemeler, proje destek sözleşmesinde ilgili dönem için 

öngörülen destek tutarının %20’sini geçmemek üzere dönemsel ödemelerden önce 

teminat karşılığında ön ödeme şeklinde yapılabilir.” 

 14 Şubat 2017 / 2017/9779 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlemiş Tarım 

Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar 

 “İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında 

Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/1/2017 tarihli ve 3662 sayılı 

yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1inci, 14/5/1964 tarihli ve 

474 sayılı Kanunun 2nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2nci, 27/10/1999 

tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16ncı ve 22nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 

sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/1/2017 tarihinde 

kararlaştırılmıştır.  

 15 Şubat 2017 / Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) 

 Bu Tebliğin amacı, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen "Armonize 

Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi" eki Armonize Sistem 

Nomanklatürüne İlişkin İzahnamede, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem 

Komitesi tarafından yapılan değişikliklerin yürürlüğe konulmasıdır. 

 Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış 

olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen ve ekte 

yer alan Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini kapsar. 

 Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendi ile 15 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hazırlanmıştır. 

 16 Şubat 2017 / Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının 

Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 

 Bu Yönetmeliğin amacı; sulama sistemlerinde sulama suyunun verimli kullanılması, su 

tasarrufunun sağlanması, kayıpların azaltılması ve izinsiz kullanımların önlenmesi ile 

sulama suyu temini, dağıtımı ve kullanım maliyetlerinin azaltılmasının sağlanmasına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 Bu Yönetmelik; sulama suyu teminine ve kullanımına ilişkin hizmetleri yürüten Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile tarımsal sulama 

faaliyeti gerçekleştiren su kullanıcı teşkilatları ve gerçek kişi ya da tüzel kişiliğe sahip 

tek bir kullanıcı tarafından aynı su kaynağından faydalanılarak 100 hektarın üzerinde 

alanın sulandığı halk sulamalarına ilişkin sulama suyu temininde, iletiminde, 

dağıtımında, mevcut şebekelerin yenilenmesinde ve kullanımında verimliliğin 



 

 

artırılması, su tasarrufunun sağlanması ile su kayıplarının azaltılmasına ve izinsiz 

kullanımların önlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

 22 Şubat 2017 / Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları 

Ödeninceye Kadar 2017 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin 

Uygulama Tebliği (No: 2017/14) 

 Bu Tebliğin amacı, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde 

belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren ve Diyarbakır, 

Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 2016 yılında tarımsal amaçlı 

sulamada kullanılan elektrik için; 2017 yılında ödenecek fark ödemesi desteklerine 

konu ürünlerde çiftçinin alacağı bitkisel üretime konu destek ödemelerine ödeme 

zamanında bloke konulması, çiftçinin muvafakati ile ilgili şirkete aktarılması ve kalan 

kısmın çiftçiye ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 Bu Tebliğ,  25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 (1) Şirket, tarımsal sulamada elektrik kullanan ve alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile beraber alacak tutarını 

Bankaya iletir. 

(2) Bakanlık tarafından Bankaya iletilen tarımsal destekleme ödemesine esas 

icmallerdeki çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya 

vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından Bankaya iletilen elektrik borcu bulunan 

tüketicilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının 

eşleşmesi halinde, 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 2 

nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca destekleme bedeli blokeli hale gelir ve 

Banka bu bedelleri çiftçiye ödemez. 

(3) Bloke konulmuş fark ödemesi desteklerine konu ürünlerde çiftçinin alacağı bitkisel 

üretim destekleme hakedişinin çiftçiye ödenebilmesi için, Şirketin borcun ödendiğini 

Bankaya bildirmesi gerekir. Bu bildirim yapıldıktan sonra destekleme alacağı hak 

sahibine ödenir. 

(4) Çiftçinin, Bankaya müracaat ederek, Şirket tarafından bildirilen borcun karşılığı 

meblağın Şirket hesabına aktarılmasını talep etmesi halinde; usulüne uygun 

düzenlenmiş EK-1’de bir örneği yer alan Muvafakatnameye göre çiftçinin hak ettiği 

destekleme tutarından, Şirket tarafından Bankaya bildirilen borç miktarı kadar kısım 

Şirket hesabına aktarılır. Aktarım işleminden sonra çiftçinin bakiye alacağı kaldığı 

takdirde kalan tutar çiftçiye ödenir. 

 

 



 

 

 23 Şubat 2017 / Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine 

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin aşağıda yer 

alan 4 üncü maddesine: 

MADDE 4 – (1) YEK Destekleme Mekanizması; 

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 

faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin kayıt olmak suretiyle 

faydalanabileceği YEK Kanununa ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca belirlenecek 

fiyatları, 

b) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişilerin 

bölgesinde bulundukları görevli tedarik şirketi aracılığıyla faydalanacakları YEK 

Kanununa ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca belirlenecek fiyatları, 

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 

faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile LÜY kapsamında yenilenebilir 

enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişilerin yararlanabileceği süreleri, 

ç) (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kişilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları, 

kapsayan destekleme mekanizmasıdır. 

(2) YEKDEM, Piyasa İşletmecisi tarafından takvim yılı bazında işletilir. YEKDEM’e bir 

takvim yılı için tabi olan üretim lisansı sahipleri, uygulamaya dahil oldukları takvim yılı 

içerisinde YEKDEM’den çıkamaz. LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından 

üretim yapan kişiler uygulama dışına çıkamaz. 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetindeki YEK Destekleme Mekanizmasına 

tabi olan üretim tesisinin 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesi halinde; özelleştirme 

sonrasında söz konusu üretim tesisine ilişkin YEK Destekleme Mekanizması 

kapsamındaki hak ve yükümlülükler, özelleştirme yoluyla üretim tesisini devralan 

tüzel kişinin üretim lisansı alması kaydıyla, devralan ilgili tüzel kişi nam ve hesabına 

ilgili takvim yılının sonuna kadar devam eder.” 

 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası “(3) İkinci fıkra kapsamında 

yapılan itirazlar Kurum tarafından incelenerek Kasım ayının yirmibeşinci günü 

itibariyle sonuçlandırılır.” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

 



 

 

 24 Şubat 2017 / Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği 

 Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında 

adaletin sağlanmasını ve uygun durumlarda çevrenin korunmasını da göz önünde 

bulundurarak; işlem yardımcıları olarak kullanılan enzimler de dâhil olmak üzere; 

a) İzin verilmiş gıda enzimlerinin yer aldığı Listenin oluşturulmasına, 

b) Gıdalarda kullanılan gıda enzimlerinin kullanım koşullarına, 

c) Bu şekilde satılan gıda enzimlerinin etiketleme kurallarına, 

ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

 (1) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddede tanımı yapılan gıda enzimlerini kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik, gıda enzimlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler saklı kalmak 

koşuluyla; 

a) Özel gıdalardaki gıda enzimlerini, 

b) Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki amaçlar için kullanılan gıda enzimlerini 

kapsar. 

(3) Bu Yönetmelik 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk 

Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamında yer alan gıda katkı 

maddeleri ile işlem yardımcılarının üretiminde kullanılan gıda enzimlerini kapsamaz. 

(4) Bu Yönetmelik gıdaların üretiminde geleneksel olarak kullanılan ve özellikle enzim 

üretimine yönelik olarak kullanılmasa bile kendiliğinden enzim üretebilen mikrobiyal 

kültürleri kapsamaz. 

 Gıda enzimlerinin listesi: 

(1) Listenin oluşturulması ve güncellenmesi işlemi Genel Müdürlükçe resen veya bir 

gıda işletmecisi veya ilgili gıda işletmecilerini temsil eden bir kuruluş tarafından 

yapılan başvuru üzerine, 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma 

Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler 

doğrultusunda yapılır. 

(2) Bir gıda enzimi, 6 ncı maddede belirtilen koşullara uygun ise; Türk Gıda Kodeksi 

Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin 

Prosedürü Hakkında Yönetmelik gereğince Listeye dâhil edilebilir. 

(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen özellikler ve kullanım koşullarını 

sağlamak koşuluyla sadece Listede yer alan gıda enzimleri, piyasaya arz edilebilir ve 

gıdalarda kullanılabilir. 



 

 

(4) Listede yer alacak gıda enzimleri, olduğu haliyle piyasaya arz edilir ve bu Listede 

belirtilen koşullar altında gıdalarda kullanılır. 

 Son tüketiciye sunulmayacak gıda enzimleri ve gıda enzim preparatlarının 

etiketlenmesi 

MADDE 10 – (1) Tek başına veya birbirleriyle veya 26/1/2017 tarihli ve 29960 

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve 

Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde tanımlanan gıda bileşenleri ile karışım 

halinde satılması halinde, son tüketiciye sunulmayacak gıda enzimlerinin etiketinde, 

11 inci maddede yer alan bilgiler kolayca görülebilir, açıkça okunabilir ve silinmez bir 

şekilde yer almak zorundadır. 

(2) 11 inci maddede yer alan bilgiler Türkçe olmak zorundadır. Türkçe ile birlikte diğer 

yabancı resmî diller de kullanılabilir. 

 24 Şubat 2017 / Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma 

Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik 

 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan sağlığının, tüketici haklarının 

korunmasını da göz önünde bulundurarak; 

a) Gıdalarda kullanılan gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri, gıda aroma vericileri, gıda 

aroma vericilerinin kaynak materyalleri ve aroma verme özelliği taşıyan gıda 

bileşenlerine yönelik risk değerlendirme prosedürü ve bu kapsamdaki başvurulara 

ilişkin usul ve esasları, 

b) 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma 

Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği ve  24/2/2017 tarihli ve 29989 

sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği 

kapsamında gıdalarda kullanımına izin verilen maddelerin listelerinin 

güncellenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

 (1) Bu Yönetmelik; 

a) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamındaki gıda katkı 

maddelerini, 

b) Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda 

Bileşenleri Yönetmeliği kapsamındaki tütsü aroma vericileri hariç olmak üzere; gıda 

aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ve gıda aroma 

vericilerinin ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin kaynak materyallerini, 

c) Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği kapsamındaki gıda enzimlerini, 

kapsar. 



 

 

 Madde listeleri 

(1) İlgili gıda mevzuatı hükümleri ve talep edildiği durumda Bilimsel Komisyonun 

görüşü çerçevesinde, piyasaya arz edilmek üzere gıdalarda kullanımına izin verilen 

maddeler, Genel Müdürlük tarafından 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre 

karara bağlanır ve ilgili gıda mevzuatında belirlenmiş olan listeye dâhil edilerek 

güncellenir. 

(2) Madde listelerindeki güncellemeler kapsamında; 

a) Listeye yeni bir madde eklenebilir, 

b) Listeden bir madde çıkarılabilir, 

c) Listede yer alan bir maddenin listede bulunması ile ilgili koşullar, spesifikasyonlar 

veya kısıtlamalar değiştirilebilir, çıkarılabilir ya da eklenebilir. 

 Madde listelerinin güncellenmesi 

(1) Madde listelerinin güncellenmesi işlemi, Genel Müdürlükçe resen veya bir gıda 

işletmecisi veya ilgili gıda işletmecilerini temsil eden bir kuruluş tarafından yapılan 

başvuru üzerine başlatılabilir. 

(2) Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin güncellemelerde 

ve listeden bir maddenin çıkarılmasında veya bir maddenin listede bulunmasına 

ilişkin koşullar, spesifikasyonlar veya kısıtlamaların güncellemesinde Genel 

Müdürlüğün bilimsel görüş talep etmesi gerekmez. Bu güncellemeler, bu 

Yönetmeliğin Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerindeki hükümler dikkate alınmaksızın 

Genel Müdürlük tarafından dokuz aylık süre içinde yapılabilir. 

(3) Listelerin güncellenmesi amacı ile bir gıda işletmecisi veya ilgili gıda işletmecilerini 

temsil eden bir kuruluş tarafından yapılan başvuruda, risk değerlendirmesine ihtiyaç 

duyulması halinde, bu Yönetmeliğin Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerinde yer alan 

hükümler uygulanır. 

 24 Şubat 2017 / Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin 

Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği 

(No: 2017/7) 

 Bu Tebliğin amacı; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde listelenen 

gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, inorganik arsenik, 3-

monokloropropan 1,2-diol (3-MCPD) ve polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) 

seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu 

kriterlerini düzenlemektir. 

 Bu Tebliğ; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 



 

 

 Numune alma 

(1) Gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, inorganik arsenik, 3-MCPD ve 

PAH seviyelerinin resmi kontrolü için; Ek-1’de yer alan hükümlere göre numune 

alınır. 

 Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri 

(1) Gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, inorganik arsenik, 3-MCPD ve 

PAH seviyelerinin resmi kontrolü için; Ek-2’de yer alan hükümlere göre numune 

hazırlanır ve analiz metodu kriterleri sağlanır. 

 Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

(1) Bu Tebliğ, Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin 

Numune Alma ve Analiz Metotlarını Belirleyen 28/3/2007 tarihli ve (AT) 

333/2007 sayılı Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğüne uyum çerçevesinde 

hazırlanmıştır. 

 24 Şubat 2017 / Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama 

Kararları 

 Zonguldak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmi ÇELİK’in başka bir göreve 

atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince 

uygun görülmüştür. 

 Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin GÜVEN’in başka bir göreve atanmak 

üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun 

görülmüştür.  

 Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim ÖZCAN’ın başka bir göreve atanmak 

üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun 

görülmüştür. 

 Açıkta bulunan 1nci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, 

Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 

76ncı maddeler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18nci maddesi ile 

2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 


