
 

 

 

      2016 EYLÜL AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ  

 2 Eylül 2016 / Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

 Açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Faruk 

ÇAKMAK’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 6 ve 8inci 

maddeleri gereğince uygun görülmüştür. 

 Açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bakanlık 

Müşaviri Dr. Müslüm BEYAZGÜL’ün atanması 233 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 6 ve 8inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür. 

 7 Eylül 2016 / Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

 Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Salih KÖKSAL’ın başka bir göreve atanmak 

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

görülmüştür.  

 Iğdır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin ERASLAN’ın başka bir göreve 

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

uygun görülmüştür.  

 8 Eylül 2016 / Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati 

Uygulanması Hakkında Karar 

 Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar 

günü saat 03:00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati 

uygulamasının, her yıl, yıl boyunca sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. 

 8 Eylül 2016 / Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları 

Hakkında Yönetmelik 

 Amaç ve Kapsam: Bu Yönetmeliğin amacı; Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında 

kırsal kalkınma programının hazırlanması, hazırlanan kırsal kalkınma programı ile ilgili 

uygulamaların etkin, verimli ve doğru bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi, 

değerlendirilmesi, raporlanması, koordinasyonu, tedbirlerin seçimi, tanıtımı ve 

Programa ilişkin değişiklikler ile ilgili faaliyetleri yürütmekten sorumlu olan Yönetim 

Otoritesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

 Yönetim Otoritesi: Yönetim Otoritesi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüdür. Yönetim 

Otoritesinin Program kapsamındaki görevleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

bünyesinde görevlendirilen Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülür. 

 Programın hazırlanması: Program; Yönetim Otoritesi tarafından, Avrupa Birliğinin 

katılım öncesi kırsal kalkınmaya yönelik olarak sağlanan kaynaklarının kalkınma plan 

ve programları ile ulusal stratejiler doğrultusunda diğer iç ve dış kaynaklı kırsal 

kalkınma program, faaliyet ve destekleri ile Avrupa Birliği tarafından sağlanan diğer 

kaynaklarla tutarlı ve uyumlu bir şekilde ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde hazırlanır. 



 

 

Program hazırlık çalışmaları, Bakanlıkça belirlenen ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil 

toplum kuruluşları ve Komisyon ile koordineli bir şekilde yürütülür. 

Program, Komisyon tarafından kabul edildikten sonra Yüksek Planlama Kurulunun onayı 

ile yürürlüğe girer. 

 Programın değerlendirilmesi: Program uygulamalarının değerlendirilmesi, 

Programın amaç ve hedeflerine bağlı olarak, Komisyon ile işbirliği halinde 

belirlenen izleme ve değerlendirme kriterleri ve göstergeleri çerçevesinde 

Yönetim Otoritesi sorumluluğunda bağımsız değerlendiriciler tarafından 

gerçekleştirilir. 

 Raporlama: Yıllık uygulama raporu, Programın uygulanmasına ilişkin faaliyetleri 

içerir ve Kurum ile istişare edilerek 30 Haziran tarihine kadar hazırlanır. Yıllık 

uygulama raporları, bir önceki takvim yılını kapsar ve Programın tüm uygulama 

dönemini içeren kümülatif mali veriler ile izleme verilerini ve bir önceki takvim 

yılına ait diğer verileri içerir. 

 8 Eylül 2016 / Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (İhracat:2016/9) 

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

Tebliği (İhracat:2006/12)’nin 38 inci maddesine on birinci fıkradan sonra gelmek 

üzere aşağıdaki on ikinci ve on üçüncü fıkralar eklenmiş olup, diğer fıkralar buna göre 

teselsül ettirilmiştir. 

(12) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmalar, kendilerine tebliğ 

edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 

1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza 

mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, 

taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de 

göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir. 

(13) İhracat taahhüdü müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 

kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel 

Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belge/izin 

sahibi firma tarafından itiraz başvurusunda bulunulması durumunda, müeyyide 

uygulanmasına yönelik işlemlerin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu hususu bu 

Tebliğin 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili mercilere bildirilir. 

 9 Eylül 2016 / Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu 

Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine 

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri 

kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın 1inci 

Maddesinin 1inci fıkrasına “Muş” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sivas” ibaresi, 

“Niğde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Nevşehir, Yozgat” ibaresi eklenmiştir. 



 

 

 9 Eylül 2016 / Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Kapsadığı İllerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kapsadığı illere Tokat ili 

eklenmiştir. 

 Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kapsadığı illere Kırıkkale ve 

Kırşehir illeri eklenmiştir. 

 9 Eylül 2016 / 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlık Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 6ıncı maddesinin 

sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(8) Ülkenin tarımsal yayın ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir 

yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, Bakanlıkça yetkilendirilecek tarımsal yayım ve 

danışmanlık hizmeti sunan ziraat odası ve üretici örgütlerine, İşletme Bazlı 

Danışmanlık kapsamında Bakanlıkça verilen görevleri yerine getiren ziraat odası, 

üretici örgütlerinde istihdam edilen en fazla 5 tarım danışmanının her biri için 30.000 

TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 12 aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit 

iki dilim halinde ödenir. Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti 

alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek tarım 

danışmanı ve kuruluşlar, bu kuruluşlarda ve  il/ilçe düzeyinde istihdam tarım 

danışmanı kotası, işletme bazlı danışmanlık kapsamında Bakanlıkça verilecek 

görevler, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kuruluşlar, 

denetleme ve cezaların uygulanması, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden 

yararlanamayacaklar ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. 

 9 Eylül 2016 / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat 

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/28) 

 31/12/2015 tarihli ve 29579 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 Geçiş süreci 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde 

ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük 

idarelerine sunulmuş olan Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler 

(Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) başlıklı listeye eklenen 0504.00 GTİP numaralı ürün 

için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma 

belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş 

olan Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi 

Olmayanlar) başlıklı listede değiştirilen 0504.00 GTİP numaralı ürün için bu Tebliğ 

hükümleri uygulanmaz. 

 

 

 



 

 

 Aynı Tebliğe ekli Ek-1/A sayılı Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler 

(Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) başlıklı listenin sonuna aşağıdaki satır eklenmiştir. 

0504.00 

  

  

Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve 

mideleri (balıklara ait olanlar hariç)(taze, soğutulmuş, 

dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya 

tütsülenmiş) (yem amaçlı olanlar hariç) 

 Aynı Tebliğe ekli Ek-1/B sayılı Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler 

(Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) başlıklı listede yer alan 0504.00 GTİP numaralı 

satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

0504.00 

  

  

Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve 

mideleri (balıklara ait olanlar hariç)(taze, soğutulmuş, 

dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya 

tütsülenmiş) (yem amaçlı olanlar) 

 20 Eylül 2016 / Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, 

Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

 Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Şevket TEKİN’in başka bir göreve atanmak 

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

görülmüştür. 

 Bakanlık Müşaviri İbrahim İLBEĞİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden 

alınması 2451 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

 21 Eylül 2016 / Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1’in 8inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir. 

8. Atık Yönetimi 
8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Hava emisyon konulu çevre izni konusunda 
getirilen muafiyet tüm geri kazanım tesisleri ile atık yakma ve birlikte yakma tesisleri için geçerli değildir. 
Çevresel Gürültü konulu çevre izni konusunda getirilen muafiyet ise atık pil ve akümülatör ile ömrünü 
tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir). 1,2 

8.2 Hurda parçalama tesisleri dahil hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları 
ve/veya işleme tesisleri, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri ile tanker temizleme tesisleri ile PCB 
arındırma tesisleri 1,2 
8.3 Gemi geri dönüşüm tesisleri 1,2,3 
8.4 İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma) 1,4 
8.5 Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi1,2 
8.6 Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri 1,2 
8.7. Biyobozunur Atık İşleme Tesisleri 1,2 
       8.7.1. Mekanik Ayırma  
       8.7.2. Biyokurutma 
       8.7.3. Biyometanizasyon 
       8.7.4. Kompost 
8.8. Maden Atığı Bertaraf Tesisleri 1,2 
       8.8.1. Depolama 
       8.8.2. Derine Enjeksiyon 
       8.8.3. Alıcı Ortamda Bertaraf 

 



 

 

1: Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler 
2: Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler 
3: Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü 

tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri, söz 

konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasını müteakip başlatılacaktır. 
4: İleri termal işlem tesislerin çevre lisans sürecindeki lisans konusu, söz konusu tesisler ile 

ilgili usul ve esasların yayımlanmasına kadar Atık Yakma ve Beraber Yakma Lisans konusu 

başlığı altında değerlendirilecektir.  

 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’nin 8 inci maddesi ve dipnotları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

8. Atık Yönetimi 
8.1 Ambalaj atığı toplama-ayırma ve/veya geri kazanım tesisleri. (Hava emisyonu konulu çevre iznine 
getirilen muafiyet geri kazanım tesisleri için geçerli değildir).1,2 
8.2 Ambalaj atıkları dışındaki, tehlikesiz atık niteliğinde olan plastik türevli ve/veya tekstil türevli atıkların 
geri kazanıldığı tesisler 1 
8.3 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri. 1,2 
8.4. Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisleri 1,2 

8.5. Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisleri 1,2,3 
8.6. Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisleri 1,2,3 
1: Çevresel Gürültülü konulu çevre izninden muaf olan tesisler 
2: Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler 
3: Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik 

ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri, söz konusu tesisler ile ilgili usul 

ve esasların yayımlanmasını müteakip başlatılacaktır. 
4: İleri termal işlem tesislerin çevre lisans sürecindeki lisans konusu, söz konusu tesisler ile ilgili usul ve 

esasların yayımlanmasına kadar Atık Yakma ve Beraber Yakma Lisans konusu başlığı altında 

değerlendirilecektir.  

 22 Eylül 2016 / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

2016 yılına ilişkin uygulama 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri ((3) 

31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini 

tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül döneminde re’sen yer değişikliğine tabi 

tutulurlar ) 2016 yılı için uygulanmaz. 

 

 

 



 

 

 30 Eylül 2016 / 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) 

 Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki 

uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır. 

 Bu Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda 

öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır. 

 Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren 

hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman 

eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde 

onunu geçemez. 

 Asgari Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak 

çalışan personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınır. 

 30 Eylül 2016 / 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) 

 Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan damga vergisi ve harç 

istisnalarına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır. 

 Damga vergisi istisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 

ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. 

 Bu Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili 

araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü 

fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve 

harçtan müstesnadır. 

 30 Eylül 2016 / 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) 

 Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri ile 10/8/2016 tarihli ve 

29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve söz konusu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde yer alan açıklamalar 

çerçevesinde, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-

Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin 

uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır. 

 Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve kuruluşları, 

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 ile uluslararası fonlardan aldıkları hibe 

destekler, desteğin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak özel bir fonda 

izlenir. 

 

 

 


