
 

 

 

2019 TEMMUZ AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 2 Temmuz 2019 / Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut 

Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bebek formülleri ve devam formülleri, bebek 

ve küçük çocuk ek gıdaları ve vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların 

bileşim ve bilgilendirme gereklilikleri ile bu gıda kategorilerine eklenebilecek maddeler 

listesi ve bu listenin güncellenmesi için uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bebek formülleri ve devam formülleri, bebek ve küçük 

çocuk ek gıdaları ile vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaları kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik, özel tıbbî amaçlı gıdaları kapsamaz. 

➢ Bebek formülleri ve devam formülleri ile ilgili ilave gereklilikler 

MADDE 6 – (1) Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketlenmesi, sunumu ve 

reklamı, emzirmeden vazgeçilmesine neden olmayacak şekilde yapılır. 

(2) Bebek formüllerinin etiketi, sunumu, reklamı ve devam formüllerinin etiketi, bebek 

resimleri veya söz konusu bebek formülü veya devam formülünün kullanımını 

özendirecek diğer resimleri veya ifadeleri içermez. 

(3) İkinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, bebek formüllerinin ve devam 

formüllerinin kolaylıkla tanınmasına ve hazırlama yönteminin gösterilmesine yönelik 

grafik gösterimlere izin verilir. 

• 2 Temmuz 2019 / Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (No: 

2019/14) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bebek formülleri ve devam formüllerinin bileşim, 

etiketleme, sunum ve reklam gereklilikleri ile bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili 

bilgilendirme gerekliliklerini belirlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bebek formülleri ve devam formüllerinin bileşim, etiketleme, 

sunum ve reklam gereklilikleri ile bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili 

bilgilendirme gerekliliklerini kapsar. 

 



 

 

➢ Piyasaya arz 

MADDE 5 – (1) Bebek formülleri ve devam formülleri, sadece bu Tebliğe uygun olmaları 

halinde piyasaya arz edilebilir. 

(2) Bebek formülleri dışında hiçbir ürün, uygun tamamlayıcı beslenmeye başlayıncaya 

kadar yaşamlarının ilk aylarında normal sağlıklı bebeklerin beslenme gereksinimlerini 

tek başına karşıladığını belirtir şekilde piyasaya arz edilemez veya sunulamaz. 

➢ Beslenme beyanları 

MADDE 12 – (1) Bebek formüllerinde beslenme beyanı yapılmaz. 

(2) Devam formüllerinde yapılacak beslenme beyanları 26/1/2017 tarihli ve 29960 

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık 

Beyanları Yönetmeliğine uygun olur. 

• 2 Temmuz 2019 / Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar 

Tebliği (No: 2019/15) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan 

gıdaların bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gerekliliklerini belirlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaları ve bu 

gıdaların bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gerekliliklerini kapsar. 

➢ Piyasaya arz 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki gıdalar “vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini 

alan gıda” adı ile satılır. 

(2) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalar, sadece bu Tebliğe uygun 

olmaları halinde piyasaya arz edilebilir. 

➢ Bileşim gereklilikleri 

MADDE 6 – (1) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşimi, Ek-

2’deki Aminoasit Gereksinim Tablosunda yer alan spesifikasyonlarla birlikte Ek-1’deki 

bileşim gerekliliklerine uygun olur. 

(2) Ek-1’de yer alan bileşim gereklilikleri, tüketime hazır olarak piyasaya sunulan ya da 

üreticinin talimatlarına göre hazırlanarak tüketime hazır hale getirilen ürüne uygulanır. 

(3) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalar, Ek-1’de listelenen bileşenlerin 

yanı sıra, genel kabul görmüş bilimsel veriler vasıtasıyla uygunluğu kanıtlanmış olan 

diğer bileşenleri de içerebilir. Bu diğer bileşenlerin uygunluğu Bakanlıkça 

değerlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara 

Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar 

Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası dikkate alınır. 

 

 



 

 

• 5 Temmuz 2019 / 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini 

hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı 

verecek şekilde kesmelerine veya vekaletle kestirmelerine yardımcı olunması, kurban 

satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, alınacak 

tedbirler ve bu konulara ilişkin diğer hususları düzenlemektir.  

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2019 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2020 Yılı Kurban 

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girinceye kadar kesilecek 

kurbanlarla ilgili esasları, alınacak tedbirleri ve bu konulara ilişkin diğer hususları 

kapsar.  

• 6 Temmuz 2019 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2019/159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-

178-179-180-181-182-183-184-185) 

➢ Tarım ve Orman Bakanlığı I. Bölge Müdürü Osman DEMİREL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.  

➢ Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında 

başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Eyyüp BALTAŞ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince atanmıştır.  

➢ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Hasan Hüseyin AYDEMİR atanmıştır.  

• 10 Temmuz 2019 / Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma 

İçin IPARD II Yardımı Tahtında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Adına Avrupa 

Komisyonu Arasında Düzenlenen ve 8 Mayıs 2017 Tarihinde Yürürlüğe Giren 2014-2020 

Dönemine Ait Finansman Anlaşmasını Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 1304) 

• 12 Temmuz 2019 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin 

Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1310) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Karar; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında 

eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda 

istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri 

sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından 

yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini 

arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik 

oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.  

 



 

 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 2019-2020 yılları için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, 

İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, 

hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite 

mezunlarının mahallinde uygulayacağı 5inci madde kapsamındaki projelere 100 bin 

TL’ye kadar hibe verilmesine ilişkin hususları kapsar.  

➢ Desteklenecek proje konuları 

MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen proje konuları desteklenir: 

a) Hayvansal üretime yönelik projeler, 

b) Bitkisel üretime yönelik projeler, 

c) Su ürünleri üretimine yönelik projeler, 

ç) Yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler. 

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve 

paketlenmesine yönelik projeler. 

➢ Proje hibe tutarı 

MADDE 6 – (1) Uygulanacak projelere, proje bütçesin oranla 100 bin TL’ye kadar hibe 

verilebilir. 

(2) Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.  

(3) Hibe ödenebilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının 

tamamlanması şarttır.  

• 12 Temmuz 2019 / Sıfır Atık Yönetmeliği 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi 

ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve 

insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim 

sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, 

finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların 

belirlenmesidir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mahalli idareler ve EK-1 listede tanımlı diğer yerler ile 

gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kurmak isteyenler için sıfır 

atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, sıfır atık belgesi düzenlenmesine 

ilişkin esasları kapsar. 

(2) Sıfır atık yönetim sistemi kurulan yerlerde oluşan ve 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 atık listesinde yer alan 

atıklar bu sistem kapsamındadır. Ancak, sanayi işletmelerinden kaynaklanan atıklardan 

içerik veya yapısal olarak evsel nitelikli atıklara benzer olanlar hariç olmak üzere, bu 

işletmelerin faaliyetleri sonucunda oluşan proses atıkları Bakanlıkça kriterleri 



 

 

belirleninceye kadar bu Yönetmelikte tanımlanan sıfır atık belgesi kapsamında 

değerlendirilmez. 

➢ Genel esaslar 

MADDE 5 – (1) Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde kaynakların verimli kullanılması 

amacıyla; 

a) EK-2’de verilen esaslar da dikkate alınarak atık oluşumunun önlenmesi, 

b) Atık oluşumunun önlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda atıkların azaltılması, 

c) Ürün ve malzemelerin yeniden kullanım olanaklarının değerlendirilmesi, 

esastır. 

(2) Oluşan atıkların türlerine göre EK-5’te verilen açıklamalara uygun olarak 

biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek 

şekilde gerekli önlemlerin alınması esastır. 

(3) Ayrı olarak biriktirilen atıkların karıştırılmadan toplanması ve öncelikle geri 

dönüşüm/geri kazanımlarının sağlanması, mümkün olmaması halinde ise çevre 

kirliliğine yol açmayacak şekilde nihai bertaraflarının sağlanması esastır. 

(4) Atıkların maddesel veya enerji geri kazanımı amacıyla kullanılarak ekonomiye 

kazandırılması yaklaşımının öncelikli tercih edilmesi ve düzenli depolamaya gönderilen 

atık miktarının azaltılması esastır. 

(5) Sıfır atık yönetim sistemi için idari, mali ve teknik açıdan verimlilik, sürdürülebilirlik 

ve halkın katılımı ilkeleri esas alınır. 

(6) Bakanlık ve il müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği 

içerisinde bulunarak sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin 

bir şekilde uygulanması amacıyla bilinç ve farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı 

tutum, davranış ve faaliyetlerin teşvik edilerek desteklenmesi esastır. 

(7) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin olarak 

istenen bilgi ve belgeler için Sıfır Atık Bilgi Sistemi kullanılır. Askeri birlik ve askeri 

kurumların Sıfır Atık Bilgi Sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeler Millî 

Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca yazılı olarak 

Bakanlığa bildirilebilir. 

(8) Mahalli idareler ile EK-1 listede tanımlı yerler ve gönüllülük esasına dayalı olarak 

sıfır atık yönetim sistemini kuracaklar tarafından bu Yönetmelikte tanımlanan kriterler 

doğrultusunda sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, geliştirilmesi ve 

izlenmesi esastır. 

(9) Bu Yönetmelik kapsamında sıfır atık yönetim sistemini kuranlarca, atıkların 2872 

sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuat hükümlerine uygun olarak kaynağında ayrı 

biriktirilerek atık işleme tesislerine iletilmesinin sağlanması esastır. 

(10) Sıfır atık yönetim sistemi kurulan yerlerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, atıklarını 

dahil oldukları sıfır atık yönetim sistemi kriterlerine uygun olarak biriktirir. 



 

 

(11) Evlerden kaynaklanan atık ilaçlar, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planında toplama 

noktası olarak belirlenmiş olan ilaç satışı yapılan yerlerde ve atık getirme 

merkezlerinde toplanır. 

• 13 Temmuz 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 

Gentamisin isimli aktif madde satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gentamisin 

Gentamisin C1, 
Gentamisin 

C1a, 
Gentamisin 

C2ve 
GentamisinC2a 

toplamı 

Gıda elde 
edilen tüm 

memeli hayvan 
türleri, Balık 

50 mg/kg Kas 
Böbrek için verilen 

MKL, böbrek ve 
derinin doğal oranları 

içindir. 
Yağ için verilen MKL, 
domuzlarda yağ ve 

derinin doğal oranları 
içindir. 

Antienfeksiyözmaddeler/ 
Antibiyotikler 

50 mg/kg Yağ 

200 mg/kg Karaciğer 

750 mg/kg Böbrek 

100 mg/kg Süt 

• 20 Temmuz 2019 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 

Arasında Temel Anlaşma’ya Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1323) 

• 22 Temmuz 2019 / Tarım ve Orman Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı (Karar: 2019/201) 

➢ Tarım ve Orman Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı (Karar: 2019/201) 

Tarım ve Orman Bakanlığı; 

✓ VII. Bölge Müdürü Etem BOZ, 

✓ Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir KILIÇ, 

✓ Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya SARIKOCA, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.  

• 23 Temmuz 2019 / On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar 

➢ On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun 

gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105’inci 

Birleşiminde onaylanmıştır. 

• 24 Temmuz 2019 / Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili 

Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin 

Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

➢ Anılan Tebliğin Ek-2 ve Ek-4’te yer alan listelere Zonguldak / Karadeniz Ereğli Gümrük 

Müdürlüğü eklenmiştir.  



 

 

• 25 Temmuz 2019 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 

(Karar: 2019/207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-

224-225-226-227-228-229-230) 

➢ Tarım ve Orman Bakanlığı; 

✓ Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem SELÇUK, 

✓ Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih ÇELİK, 

✓ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Necati TULGAR, 

✓ Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin GÜVEN 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4üncü maddeleri gereğince görevden 

alınmıştır.  

➢ Tarım ve Orman Bakanlığı; 

✓ Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa 

GÖZÜKARA, 

✓ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin YILDIRIM, 

✓ Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.  

➢ Meteoroloji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Ali KARATAŞ ve Mustafa 

YILDIRIM 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden 

alınmıştır.  

➢ Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Mustafa ÇELİK 

atanmıştır.  

➢ Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Süleyman OKCU 

atanmıştır.  

• 26 Temmuz 2019 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının İlişik Notalarla Birlikte 

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1376) 

➢ Buna göre; Türkiye Cumhuriyeti ve Gine Cumhuriyeti Hükümeti, tarım, hayvancılık ve 

balıkçılık alanlarında işbirliğini geliştirerek iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkileri 

güçlendirmek isteğiyle; tarım, hayvancılık ve balıkçılık kaynaklarının muhafazası ve 

geliştirilmesinin güçlü bir bilimsel, teknik ve teknolojik işbirliği gerektirdiğinin farkında 

olarak; tarım sektöründe tecrübe mübadelesinin yanı sıra her iki ülkenin kırsal 

kalkınmasının desteklenmesinin değerinin farkında olarak; tarım, hayvancılık ve 

balıkçılık alanlarında daha güçlü bir işbirliğinin sağlayacağı müşterek fayda ve 

menfaatleri göz önünde bulundurarak; her iki ülkedeki ilgili mevcut kanunlar ve 

düzenlemeler çerçevesinde; ekte yer alan karardaki hususlarda mutabakata 

varmışlardır.   



 

 

➢ MADDE 1 – AMAÇLAR : Akit Taraflar, kendi yetki alanları içinde geçerli yasal çerçeve 

ile uyumlu olarak, tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanlarında işbirliğini geliştirmeye 

çaba gösterirler.  

➢ MADDE 2 – İŞBİRLİĞİ ALANLARI : Akit Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliği 

gerçekleştirirler: 

1- Bitkisel üretim ve bitki sağlığı, 

2- Hayvancılık ve hayvan sağlığı, 

3- Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, 

4- Tarım, hayvancılık ve balıkçılık kaynaklarının yönetilmesinin planlanması, 

5- Ziraatçı, hayvan yetiştiricisi ve balıkçılar arasında, değer zinciri boyunca üretimden 

tüketim ve ihracat süreçlerine kadar her aşamada en etkin teknolojilerin 

yaygınlaştırılması, 

6- Ürünlerin depolama ve nakliye koşullarının iyileştirilmesi, 

7- Tarımsal sanayi, 

8- Tarımsal araştırma, sulama ve yayım hizmetleri, 

9- Kırsal kalkınma, 

10- Tarımsal pazarlama, 

11- Her iki ülkenin özel sektörleri arasında tarım alanında ortak girişimlerin teşvik 

edilmesi. 

• 27 Temmuz 2019 / Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

➢ MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi 

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “MADDE 4 – 

(1) Bu Yönetmelikte geçen; c) Etiket: Bir malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, 

üretim yeri ile ayırıcı özellikleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan 

çeşitli boyut ve şekillerdeki fiyat etiketini,” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı 

fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“c) Etiket: Perakende satışa sunulan malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatı, 

üretim yeri, ayırıcı özellikleri ve Yönetmelik ile belirlenen diğer zorunlu hususlar 

hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan fiyat etiketini,”  

“l) Yerli üretim: 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen 

mallar, Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 

sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde 

edilen veya üretilen malları, 

m) Yerli üretim logosu: Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan 

edilen şekil, logo veya işareti,” 

➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “MADDE 5 

– (1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine 



 

 

kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış 

fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket 

konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan 

listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. 

Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre 

düzenlenerek asılır.” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer 

alan “aynı boyut ve renkte” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki 

fıkralar eklenmiştir. 

“(1) Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut 

kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya 

elektronik etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri 

kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.” 

“(7) Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre 

düzenlenerek asılır. Hizmetlere ilişkin tarifelerde hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler 

dâhil satış fiyatı ve bu fiyatın uygulanmaya başlandığı tarihin belirtilmesi yeterlidir. 

(8) Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin 

belirtilmesine gerek yoktur.” 

➢ MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “MADDE 11 

– (2) Fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, bu 

Yönetmeliğe göre yer alması gereken hususlara ek olarak, indirimli satış fiyatının, bu 

Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere malın veya hizmetin indirim öncesi satış 

fiyatıyla birlikte ve aynı büyüklükte gösterilmesi zorunludur.” ifadesindeki “ve aynı 

büyüklükte” ibaresi “, görülebilir ve okunabilir şekilde” olarak değiştirilmiştir. 

• 27 Temmuz 2019 / Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

➢ MADDE 1 – 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat 

Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Etiket ve fiyat listesi:  Perakende satışa sunulan malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı 

ve birim fiyatı, üretim yeri, ayırıcı özellikleri ve Yönetmelik ile belirlenen diğer zorunlu 

hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan fiyat etiketini veya 

etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listeleri,” 

➢ MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin 

belirtilmesine gerek yoktur.” 

 

 


