
 

 

 

2019 ŞUBAT AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 7 Şubat 2019 / 1. Mükerrer Resmi Gazete / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti 

Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 

Karar (Karar Sayısı: 738) 

• 7 Şubat 2019 / 1. Mükerrer Resmi Gazete / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 740) 

• 7 Şubat 2019 / 1. Mükerrer Resmi Gazete / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya 

Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 741) 

• 8 Şubat 2019 / Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

➢ MADDE 1 – 5/4/2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin Gıda ile Temas 

Eden Metal Esaslı Madde ve Malzemeler başlıklı Ek-4’ünün birinci fıkrasının (ğ) 

bendinde yer alan; 

“Gıda ile Temas Eden Metal Esaslı Madde ve Malzemeler 

(1) Gıda ile temas eden metal esaslı madde ve malzemeler için özel kurallar aşağıda 

verilmiştir: 

(ğ) Alüminyum folyolarda, alüminyum tüplerde ve tek kullanımlık alüminyum kaplarda 

alüminyum miktarı en az %99 olur.” 

ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ğ) Alüminyum folyolarda, alüminyum tüplerde ve tek kullanımlık alüminyum kaplarda 

alüminyum miktarı en az %99 olur. Alüminyum alaşımlarından üretilen ürünlerde bu 

koşul aranmaz.” 

• 9 Şubat 2019 / Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Beslenme Konseyinin kuruluş amacını, 

oluşumunu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

➢ Konseyin kuruluş amacı 

MADDE 4 – (1) Konsey, sağlıklı beslenme, beslenme ile ilişkili hastalıkların önlenmesi 

ve kontrolü ile ilgili mevcut şartların iyileştirilmesi, sağlıklı beslenme kültürünün ülke 



 

 

genelinde yaygınlaştırılması, ülke genelinde doğrudan veya dolaylı olarak beslenme ve 

yiyecek içeceklerden kaynaklı sağlık durumu ve hastalıklarla ilgili politika ve 

stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulur. Konsey, 

çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde 

bulundurur. Toplum ve bireylerin sağlıklı beslenme ile ilgili mevcut şartlarının 

iyileştirilmesi, ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde 

çalışmasını esas alır. Sağlıklı beslenme alanında ülke politikalarını oluşturmada 

tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar. 

➢ Konseyin oluşumu 

MADDE 5 – (1) Konsey, Bakan Yardımcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden 

oluşur: 

a) Halk Sağlığı Genel Müdürü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Acil Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Başkanlığından bir başkan yardımcısı, 

b) Tarım ve Orman Bakanlığından Gıda ve Kontrol Genel Müdürü, Hayvancılık Genel 

Müdürü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü veya genel müdür yardımcısı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 

birer genel müdür veya genel müdür yardımcısı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Kurum Başkan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir daire başkanı, 

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanının belirleyeceği bir üye, 

ç) Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, Türkiye Lokantacılar, 

Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, 

Türkiye Diyetisyenleri Derneği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili 

veya görevli birer yönetim kurulu üyesi, 

d) İhtiyaç duyulması hâlinde Halk Sağlığı Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı 

ile belirlenen, beslenme ve yiyecek içecekler konusunda faaliyet gösteren kurum 

veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci. 

(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve 

üst üste iki olağan toplantıya katılmadıkları takdirde ilgili kurum veya kuruluşun 

üyeliği sona erer. 

➢ Karar alma 

MADDE 11 – (1) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Konsey 

üyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu 

yönünde karar alınır. Çekimser oy kullanılamaz. 

(2) Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır ve tutanak toplantıya katılan 

üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye, gerekçelerini tutanakta belirtir. 

 



 

 

• 13 Şubat 2019 / Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması 

Hakkında Yönetmelik 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerinin 

toptan veya perakende olarak satılması ve depolanması ile bu ürünleri toptan veya 

perakende satacak ve depolayacakların uyması gereken esasları belirlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan veya 

perakende olarak satışında ve depolamasında kimlerin yetkili olduğu, bu işi 

yapacakların görev, yetki ve sorumlulukları, toptan veya perakende satış yerlerinin 

özellikleri, bu yerlerin açılması, işletilmesi, yer değişikliği, devri ve kapanması ile bu 

ürünleri toptan veya perakende satacak ve depolayacakların uyması gereken usul ve 

esasları kapsar. 

➢ Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ve satışı 

MADDE 5 – (1) Bakanlıkça ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin ülke sınırları 

içerisinde piyasaya arzı ve satışı yasaktır. 

(2) Satışa hazır olan veya piyasaya verilen bitki koruma ürünü ambalajlarında, Genel 

Müdürlük tarafından onaylı etiket ve karekod bulunması zorunludur. 

(3) Bitki koruma ürünleri Bakanlık tarafından izin verilen satış yerlerinde satılır ve 

Bakanlık tarafından izin verilen yerlerde depolanır. 

(4) Sadece bir coğrafi bölgede yetiştirilen ürünlerde veya sadece bir coğrafi bölgede 

sorun olan etmenlere karşı ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin diğer bölgelerde 

satışı yapılamaz. 

➢ Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma 

ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam 

eden kişilerin satış yetkisi devam eder. Ancak satış yerleri ile ilgili belirlenen fiziksel 

şartların bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik 

hükümlerine uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Aksi durumda belgeler il 

müdürlüğünce iptal edilir. 

• 20 Şubat 2019 / Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz Ve Konya Ovası 

Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama 

Esasları Tebliği 

➢ Yürürlükten kaldırılan tebliğ 

MADDE 18 – (1) 4/3/2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz 

Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 

Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/2) yürürlükten kaldırılmıştır. 

 



 

 

➢ Tamamlanamayan işlemler 

MADDE 19 – (1) 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Doğu Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık 

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/2) 

hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış işlemler bu Tebliğ 

hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

➢ Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

• 21 Şubat 2019 / Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif 

Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

➢ MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin 

Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1’indeki Hayvansal 

Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum 

Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1’de yer alan İzinli Maddeler listesindeki Eprinomektin, 

Fluazuron ve İzofluran isimli aktif maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 

ve aynı listede yer alan “Alanin” satırından sonra gelmek üzere “Alarelin”, “Borik asit 

ve boratlar” satırından sonra gelmek üzere “Bromelain”, “Doksisiklin” satırından sonra 

gelmek üzere “Domuz Prolaktin”, “Fluniksin” satırından sonra gelmek üzere 

“Fluralaner”, “Solidago virgaurea” satırından sonra gelmek üzere “Solvent Nafta” isimli 

aktif maddelere ait ekte yer alan satırlar eklenmiştir. 

• 22 Şubat 2019 / Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 

➢ Anılan Kanunun 3. ve 4. Maddelerine göre; 

MADDE 3 – 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11inci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

“Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden 

ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden 

bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar 

tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan 

edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin 

veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen 

katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan 

edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden 

ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 51inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz 

uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar 

genel bütçeye gelir kaydedilir.” 



 

 

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini 

kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.  

Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin 

sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe 

sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde 

tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin 

elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki 

verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, 

bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

MADDE 4 – 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 4- Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat 

aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) 

kadar verilir ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 

30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenir.” 

Hükümleri yer almaktadır.  

• 27 Şubat 2019 / Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği (No: 2019/12) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; içme sütlerinin tekniğine uygun, hijyenik şekilde 

üretimi, depolanması, taşınması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerini 

belirlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – ( l ) Bu Tebliğ içme sütlerini kapsar. Çiğ sütü kapsamaz. 

➢ Ürün özellikleri 

MADDE 5 – ( l ) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıdaki gibidir: 

a) İçme sütü üretiminde kullanılan çiğ süt için Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen 

Kuralları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

b) İçme sütlerinin üretiminde çiğ ve pastörize süt kullanılır. 

c) Bu Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen sütlerin bileşimleri EK-l’e uygun olur. 

ç) Bu Tebliğ kapsamındaki içme sütleri yabancı madde içermez. 

d) Pastörize içme sütleri üretimden hemen sonra alkali fosfataz testine negatif, 

peroksidaz testine ise pozitif reaksiyon gösterir. 

e) UHT içme sütleri kapalı ambalajında 30 °C'de 15 gün veya 55 °C'de 7 günlük 

inkübasyonun veya farklı bir yöntemin uygulanmasından sonra yapılan sterilizasyon 

kontrolünde mikrobiyal üreme göstermez. 

f) Sterilize içme sütleri kapalı ambalajında 30 °C'de 15 gün veya 55 °C'de 7 günlük 

inkübasyonun veya farklı bir yöntemin uygulanmasından sonra yapılan sterilizasyon 

kontrolünde mikrobiyal üreme göstermez.   



 

 

g) İçme sütünün yağ standardizasyonunu sağlamak için krema ilave edilebilir, krema 

ayrılabilir veya süt ilave edilebilir. 

ğ) İçme sütlerinde laktoz içeriği azaltılabilir. 

h) İçme sütlerine çeşni veya aroma vericiler ilave edilebilir. 

ı) Bu Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen sütlerde süt yağı dışında hiçbir hayvansal 

yağ ve bitkisel yağ bulunmaz. Çeşnili sütlerde çeşni maddesi miktarı ile orantılı olarak 

bitkisel yağ bulunabilir. 

i) Piyasaya arz edilen sütlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütler 

karıştırılamaz. 

j) İçme sütlerinin protein içeriği süt proteini ile artırılabilir. 

k) Laktozsuz sütlerin laktoz değeri kütlece en çok % 0,1 olur. 

l) Bu Tebliğ kapsamındaki sütler kendine has tat, koku, kıvam ve görünüşte olur. 

➢ Etiketleme 

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi hakkında; 26/1/2017 

tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave 

olarak aşağıdaki hükümlere de uyulur: 

a) Ürünün resmi adı ve ısıl işlemin niteliği temel görüş alanında belirtilir. 

b) İçme sütlerine çeşni maddesi veya aroma ilave edildiğinde etiket bilgilerinde çeşni 

veya aromanın ismi ürünün resmi adıyla birlikte belirtilir. 

c) Bu Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen inek sütü haricindeki sütlerin etiketinde 

ürün adıyla birlikte sütün elde edildiği hayvanın tür adı belirtilir. 

ç) Üretiminde 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40) kapsamında şeker kullanılan içme sütlerinin 

etiket bilgilerinde, temel görüş alanında ağırlıkça “% ...  ilave şeker içerir” ibaresine yer 

verilir. 

d) Laktozu azaltılmış içme sütlerin etiketinde azaltma oranı ile beraber ağırlıkça 

"laktozu  % ... azaltılmıştır" ifadesi  ve “% … laktoz içerir” süt ibaresi yer alır. 

e) Bu Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen içme sütlerinin etiketinde ürünün içme 

sütü dışındaki kullanımlarını ifade eden, çağrıştıran “yoğurt sütü”, “peynir sütü” gibi 

ifadeler yer almaz. 

f) Bu Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin etiketinde mikrofiltrasyon gibi 

uygulanan farklı fiziksel işlemlere ilişkin bilgiler beyan edilebilir. 

g) İçme sütleri yağ miktarları açısından EK-2’ye göre sınıflandırılır ve temel görüş 

alanında ürün sınıfı tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yağsız süt ve “% ... yağlı süt”  olarak 

belirtilir.  Ayrıca tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız içme sütlerin süt yağı miktarı etikette 

bildirilir ancak içme sütlerinde yağlılık bildirimi yapılırken tam yağlı, yarım yağlı içme 



 

 

sütlerin süt yağı miktarı  “en az  % … yağlı”, yağsız içme sütlerinde “en çok  % … yağlı”  

olarak verilebilir. 

➢ Uyum zorunluluğu 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda 

işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak 

zorundadır. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri bu Tebliğ hükümlerine 

uyum sağlayıncaya kadar Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri 

Tebliği (Tebliğ No: 2000/6) hükümlerine uymak zorundadır. 

• 27 Şubat 2019 / Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

• 27 Şubat 2019 / Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

 

 

 


