2018 ARALIK AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ
•

1 Aralık 2018 / Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
➢ Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ilgili mevzuatı kapsamında kurulacak olan
organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve
sanayi siteleri için kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları
belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapılarının yapılmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.
➢ Yatırım alanlarının ön tespit çalışması
MADDE 4 – (1) Yatırım alanlarının belirlenmesi amacıyla;
a) Mülkiyeti hazineye ait, orman sayılmayan ve/veya tescil harici,
b) Çevre düzeni ve nazım imar planları kararlarına uyumlu,
olan alanların tespiti Bakanlık tarafından yapılır. Ancak, tespit edilen alan içerisinde
sınır, plan ve altyapı bütünlüğü açısından teknik zorunluluk arz eden durumlarda kısmi
oranda şahıs arazileri de yer alabilir.
➢ Yer seçimi etüdü çalışmalarına başlanılması
MADDE 5 – (1) Ön tespit sonucu belirlenen alanların yer seçimi etüdü, mahallinde
Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Yer seçimi etüdü yapılacak alan hakkında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve
haritalar, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından
temin edilir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında ilgili
kurum ve kuruluşlardan ek bilgi ve belge isteyebilir.
(3) Yer seçimi etüdünün hazırlanması sırasında mahallinde ihtiyaç duyulacak
haritaların temini, çoğaltılması, fotoğraf ve/veya video çekimi ve bunların çoğaltılması,
araç gereç temini ve benzeri işler Bakanlıkça karşılanır.

•

1 Aralık 2018 / Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
➢ 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi
Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 2018 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31/12/2018 tarihinde sora erer.”
•

5 Aralık 2018 / Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
➢ MADDE 31- 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununun 23 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Gıda ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya reklamında sağlık
beyanı kullanılabilmesine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca izin verilir.”

•

7 Aralık 2018 / Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 414)
➢ Madde 1 – 27/8/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
yürürlükten kaldırılmıştır.
➢ Geçici Madde 1 – 1 inci madde uyarınca yürürlükten kaldırılan Karar kapsamında 2018
yılında düzenlenen ithal lisansları 31/12/2018 tarihine kadar geçerlidir.

•

7 Aralık 2018 / Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
➢ MADDE 1 – 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Bosna ve
Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun başlığı “Bosna ve Hersek
Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife
Kontenjanları Listesi” olarak değiştirilmiş, aynı ekte yer alan tablonun “BH014” kod
numaralı tarife kontenjanına ilişkin satırı ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya
aşağıdaki dipnot eklenmiştir.
“*: Tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis
edilir.”
➢ MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“BH014 Kod No’lu tarife kontenjanına ilişkin 2018 yılındaki başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) BH014 kod numaralı tarife kontenjanı için bu maddenin yayımı
tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.”

•

8 Aralık 2018 / Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler
İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2018/38)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/51)
➢ 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet
Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve
Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)’e
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“2018 yılı uygulaması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemi ilave kira, nakliye ve analiz
ücreti destekleme ödemelerine ilişkin müracaatlar, 31/12/2018 tarihi mesai saati
bitimine kadar uzatılmıştır. Bu durumda; TBS üzerinden veri girişi 15 Ocak 2019,
icmallerin TBS üzerinden oluşturulması 31 Ocak 2019, ödemeye esas icmallerin Genel
Müdürlüğe ve Ek-11’de yer alan icmalin ilgili lisanslı depo işletmelerine gönderilmesi
28 Şubat 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanır.”

•

10 Aralık 2018 / Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
➢ MADDE 1- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması
zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve
temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj
kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve
kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı
mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve
teknik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.”
➢ MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Geri kazanım katılım payı
EK MADDE 11- Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan
ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya
sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil
edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün,
malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım

katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından
geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan
edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan
tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit
edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.
Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine
kadar Bakanlığa beyan edilir ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık
Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir. Katılım payının beyan edilmediğinin
veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça 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 51 inci maddesine göre hesaplanacak
gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın
bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil
edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.
Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi
uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için
bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito
uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.
Depozito
EK MADDE 12- Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar
için depozito uygulamasını 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu doğrultuda,
depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları
depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlüdür.
Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.
Poşet ücreti
EK MADDE 13- Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre
kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya
tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak
üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için
güncellenir.
Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

•

12 Aralık 2018 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının
Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 460)
➢ MADDE 2 – İŞBİRLİĞİ ALANLARI VE ŞEKLİ
Tarım, bitkisel üretim ve bitki koruma, hayvancılık, hayvan sağlığı, balıkçılık, sulama,
gıda endüstrisi ve kırsal kalkınma alanlarında Taraflar aşağıdaki konularda işbirliği
yapma hususunda mutabakata varmışlardır:
a) Hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği,
b) Bitkisel ve hayvansal genetik, biyolojik ve damızlık materyal mübadelesi,
c) Araştırma, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, arazi ıslahı,
tarımsal çevre, kırsal kalkınma konuları ile sulama, üretici örgütlerinin
geliştirilmesi, ürün deseninin belirlenmesi ve yayım hizmetleri,
d) Hayvan hastalıkları ile mücadele, mücadele stratejilerinin geliştirilmesi, survey ve
teşhis programlarının tartışılması, referans enstitülerinden karşılıklı uzman
değişimleri ve bilgi paylaşımı,
e) Projelerde karşılıklı işbirliği,
f) Gerek her iki ülkede ve gerekse diğer pazarlarda tarımsal pazarlama konusunda,
özel sektör kuruluşları arasında işbirliği ve ortak yatırımların teşvik edilmesi, iki
ülke arasında entegre sınır kontrol sistemi oluşturulması,
g) Toprak etüt ve laboratuvar analizlerinin yapılması/yaptırılması konularında teknik
ve hukuki işbirliği,
h) Tarımsal dış ticarette gıda güvenilirliğinin sağlanması, sertifikalandırma ve izin
verme süreçlerinde işbirliği,
i) KKTC tarafından talep edilmesi halinde, gıda laboratuvarlarının güçlendirilmesi ve
akreditasyonu çerçevesinde her türlü eğitim faaliyetleri, Gıda Güvenilirliği
Denetim Sistemleri, Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri (HACCP) Tetkiki
ve Uygulamaları, Gıda Güvenilirliği Bilgi Sistemleri, ALO Gıda vb. uygulamalar
hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı,
j) Tarımsal karantina, bitki sağlığı ve tarımsal ilaçlar konusunda mevzuat uyumu,
ruhsatlandırma ve uzman eğitimi konularında ortak projeler geliştirilmesi,
k) Bitki koruma alanında mücadele yöntemleri, ürün izleme ve uzman eğitimi
konularında ortak proje geliştirilmesi,
l) Çiftçi eğitimi ile ilgili tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının geliştirilmesine yönelik
ortak projelerin oluşturulması,
m) Yem ve yem güvenliği ile yem laboratuvarı kurulmasına ilişkin eğitim ve teknik
işbirliğinin oluşturulması,
Taraflar aralarındaki işbirliğini aşağıdaki şekillerde gerçekleştirme konusunda
anlaşmıştır:
Deneyim, bilgi, ziyaret, uzmanlar, araştırma sonuçları, çalışma ve eğitimin karşılıklı
mübadelesi;

Seminerler, sempozyumlar, sergiler ve konferansların düzenlenmesi.
•

14 Aralık 2018 / Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı
Hakkında Yönetmelik
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürünü
imalatında kullanılan hammaddeler, ruhsatlandırma veya ürün geliştirme
çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve
bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numuneleri ile ihracat amacıyla
imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelerin ithalat
izinleri ile ithalat iznine esas kontrolleri hakkında usul ve esasları düzenlemektir.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin ithalat izin işlemlerini,
b) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılan
hammaddelerin ithalat izin işlemlerini,
c) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde
kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan
hammadde numunelerinin ithalat izin işlemlerini,
ç) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan
hammaddelerin ithalat izin işlemlerini,
d) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünleri imalatında kullanılan hammaddelerin
ithalat iznine esas kontrollerini,
kapsar.
➢ Başvuru, Gümrük Giriş Kapılarına İlişkin Hükümler
Başvuru
MADDE 6 – (1) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu;
a) Bitki koruma ürünlerinin ithalatında ruhsat sahibi firma,
b) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatında, ruhsat sahibi
firma veya ruhsat sahibi firma tarafından verilen yetki doğrultusunda bitki koruma
ürününün ruhsatında belirtilen üretici firma,
tarafından yapılır.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan
hammaddelerin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, Tek Pencere Sistemi
üzerinden e-başvuru olarak yapılır. E-başvuru tamamlandıktan sonra gerekli belgeler
ile başvuru yapılır.
Gümrük giriş kapıları
MADDE 7 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan
hammaddelerin, ithalatının gerçekleşeceği gümrük giriş kapıları, Ticaret Bakanlığı ile
birlikte Bakanlık tarafından belirlenir.
•

18 Aralık 2018 / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin
Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
➢ 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri
ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin
Belirlenmesine Dair Tebliğin adı “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ
BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ
YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR
TEBLİĞ” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve
hayvancılık müdürlüklerini” ibaresi “tarım ve orman müdürlüklerini” şeklinde; 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi
“Tarım ve Orman Bakanlığı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım
ve Orman Bakanlığının” şeklinde; 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “gıda,
tarım ve hayvancılık müdürlüklerince” ibaresi “tarım ve orman müdürlüklerince”
şeklinde; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı”, ikinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde; 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri
“Ticaret Bakanlığı” şeklinde; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve
Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı” ibaresi
“Tarım ve Orman Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

•

24 Aralık 2018 / Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak
Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari
Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara
istinaden kurulan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari
Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları belirlemektir.

➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri
ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak
tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:
a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.
b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.
•

24 Aralık 2018 / Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını
İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
➢ Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari
Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin ve bu Sistemin işletilmesi
için görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin çalışma usul ve esaslarını
belirlemektir.
➢ Sistemin kapsamı
MADDE 4 – (1) Kredi - I sigortası branşında ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinden
Sistem kapsamında faaliyet göstermek isteyenler, Merkez ile protokol yapmak
suretiyle Sisteme dâhil edilir. Sisteme katılan sigorta şirketlerinin ve aracıların uyması
gereken esaslar söz konusu protokol ile belirlenir.
(2) Alacak sigortası sunulacak olan KOBİ’lere ilişkin kriterler tarife ve talimatla
belirlenir. Sigorta kapsamında teminat sağlanacak alıcıların tespitine yönelik risk
değerlendirmesi Merkez tarafından yapılır.
(3) Sistem kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat
sağlanır.

•

26 Aralık 2018 / Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası
Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 502)
➢ Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede belirlenen Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile
3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen Doğu Anadolu
Projesi Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki illerde bölgesel gelişmişlik farklarının
azaltılmasına yönelik olarak; mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin
altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve

modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların
desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
(2) Bu Karar kapsamında, işletmesi en az 1 yıldır aktif olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı
(Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı olan yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş anaç,
en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç
kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile
makine alet ve ekipman alımına hibe desteği verilir.
(3) Hibe desteği programı 2019-2023 yılları arasında uygulanır.
➢ Yatırım konuları ve hibe oranları
MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında, aşağıda belirtilen oranlarda hibe ödemesi
uygulanır.
Yatırım Konuları
İNŞAAT
Yeni Ahır/ağıl yapımı veya tadilatı
HAYVAN ALIMI
Damızlık boğa veya koç-teke alımı
MAKİNE ALET VE EKİPMAN ALIMI
Gübre sayıcı sistemi ve süt sağım makinası

Uygulanacak Hibe Oranı (%)
50
50
50

(2) Bu Karar kapsamında, başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar
yatırım konularının her birinden bir defa yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye
esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni katkı
olarak yatırımcı tarafından karşılanır.
(3) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibelerden projesi onaylanan ve belirtilen süre
içinde yatırımını tamamlayan gerçek veya tüzel kişiler yararlanır. Bakanlık, bölgesel
farklılıkları dikkate alarak başvuru şartlarını belirler. Yatırımın belirlenen termin planı
içinde tamamlanamaması halinde ek süre verilmesinde Bakanlık yetkilidir.
➢ Finansman ve ödemeler
MADDE 3 – (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem
planları kapsamında Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılık
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bakanlık bütçesinde yer alan
sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanır.
(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili
olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet
komisyonu ödenir.

•

27 Aralık 2018 / Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil
Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (Karar Sayısı: 513)

•

27 Aralık 2018 / Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

•

27 Aralık 2018 / Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ile İlgili 2018/16 Sayılı
Cumhurbaşkanı Genelgesi

•

27 Aralık 2018 / Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2018/17 Sayılı
Cumhurbaşkanı Genelgesi

•

27 Aralık 2018 / Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

•

27 Aralık 2018 / 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
➢ Kapsam
MADDE 1 – (1) 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde yer alan % 23,73’lük (yirmi üç virgül
yetmiş üç) yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2019 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10
uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 95.769,59 TL
olarak tespit edilmiştir.
➢ Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957
Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

•

28 Aralık 2018 / Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 518)
➢ MADDE 1 – 17/7/2017 tarihli ve 2017/10604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Kararın 1 inci maddesindeki tabloda 02.01 gümrük tarife pozisyonu ile belirtilen
maddeye ilişkin satırda yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2019” şeklinde
değiştirilmiştir.
➢ 17/7/2017 tarihli ve 2017/10604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci

maddesindeki tablo bilgi amaçlı aşağıda yer almakta olup, üçüncü satırda yer alan
02.01 GTIP numaralı maddenin tarife kontenjanı dönem sonu 31/12/2019 tarihine
uzatılmıştır.
G.T.P.

Madde İsmi

Canlı büyükbaş hayvanlar

Tarife Kontenjanı Uygulanacak
Tarife Kontenjanı
Miktarı
Gümrük Vergisi Dönemi Sonu
Oranı (%)
500.000 baş
0
31/12/2018

Canlı koyun ve keçiler

475.000 baş

01.02
0

31/12/2018

0

31/12/2018

0

31/12/2017

01.04
Büyükbaş hayvanların eti (taze veya 75.000 baş
soğutulmuş)
Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 20.000 baş

02.01
0201.20.20.00.00
•

28 Aralık 2018 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:
2018/269-270-271-272)
➢ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve
3üncü maddeleri ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8inci maddesi
gereğince;
✓ Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim ÖZBAYAT,
✓ Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir TEKİN
Görevden alınmıştır.
✓ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Osman KIYAK,
✓ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Sait KOCABAY
Atanmıştır.

•

28 Aralık 2018 / Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
➢ MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Karşılaştırmalı reklam: Tanıtımı yapılan mal veya hizmete ilişkin hususlarla aynı
amaca ya da aynı ihtiyacı karşılamaya yönelik rakip mal veya hizmetlere ilişkin
hususların karşılaştırıldığı reklamları,”
➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (a) bendi
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (f) bendinde yer alan
“fikri ve sınai mülkiyet haklarını, ticaret unvanını, işletme adını, diğer ayırt edici
işaretlerini,” ibaresi ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Rakiplere ait ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici
unsurlara yer verilmemesi,”

➢ MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “, gerçek piyasa değeri” ibaresi ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
➢ MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalara ilişkin reklamlar
MADDE 24/A – (1) Çocuklara yönelik radyo ve televizyon programlarının başında,
sonunda veya program esnasında ve münhasıran çocuklara yönelik tasarlanan diğer
her türlü mecrada, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan gıda ve içecekler listesinin kırmızı
kategorisinde yer alan aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamı
yapılamaz.
(2) Birinci fıkra kapsamı dışında bu ürünlerin reklamının yapılması halinde;
televizyonda ekranın alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilir akar bant
şeklinde, diğer mecralarda ise mecranın yapısına uygun bir şekilde ve içerisinde düzenli
ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer veren yazılı veya sözlü uyarılarla
birlikte yapılır. Hangi ürün gruplarında hangi ifadelerin kullanılacağı Sağlık Bakanlığı
tarafından belirlenir.
(3) Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar
kapsamında, çocuklar hedef alınarak, ürünle birlikte çocukların ilgi alanlarına ve
beğenilerine yönelik hediyeler verilemez ve benzeri hiçbir pazarlama tekniği
uygulanamaz.”
•

29 Aralık 2018 / İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı:
516)

•

29 Aralık 2018 / İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517)

•

29 Aralık 2018 / Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1)
➢ Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlar
MADDE 1 – (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke
veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.
➢ Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

➢ Kesin ithalat
MADDE 3 – (1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri
malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilir.
•

29 Aralık 2018 / Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4)
➢ İthalat işlemleri
MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları
belirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte
İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük
idarelerince, Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.

➢ Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
•

29 Aralık 2018 / Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)

•

30 Aralık 2018 / Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5)”
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve
sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde
belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;
a) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük
Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen Ek-1/A,
Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen ürünler ile 5 inci maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan ürünleri,
b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında
İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek12’de belirtilen orman yetiştirme materyallerini
kapsar.

•

30 Aralık 2018 / Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21)
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ihracata ve ithalata konu
ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk
analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan;
a) İhracat Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin
ihracatında,
b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen
ürünlerin ithalatında,
Grup Başkanlıklarınca yapılacak ticari kalite denetimlerini kapsar.
(2) Bu Tebliğ gıda güvenliği kontrollerini kapsamaz.

