
 

 

 

2018 EYLÜL AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 6 Eylül 2018 / Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım 

Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin 

Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliğ 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Devlet tarafından yapılacak tarımsal destekleme 

ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama 

işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli ile münferiden tarımsal 

sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması ve borç bilgisinin tarımsal 

destekleme ödemesi yapacak bankaya bildirilmesi halinde; banka tarafından borç 

tutarının destekleme ödemelerinden mahsup edilerek alacaklı olan kurum, kuruluş 

veya şirkete aktarılması ile kalan kısmın çiftçiye ödenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

➢ Uygulama 

MADDE 4 – (1) Bakanlık, ödemelere esas icmalleri Bankaya elektronik ortamda iletir. 

(2) DSİ’ce tarife uygulanan ve su kullanıcı teşkilatlara devredilen sulama tesislerine 

ilişkin sicil bilgileri, imza yetkilileri ve DSİ Bölge Müdürlüğü veya su kullanıcı teşkilata 

en yakın Banka şube müdürlüğü nezdinde açılan destekleme ödemelerinin aktarılacağı 

hesap numarası bilgileri, DSİ tarafından resmi yazı ile Bankaya bildirilir. 

(3) DSİ ve su kullanıcı teşkilatlar, vadesinde ödenmemiş işletme ve bakım ücreti veya 

su kullanım hizmet bedeli borcu bulunan su kullanıcılarına ait kimlik (T.C. kimlik 

numarası/vergi numarası, isim-soyisim) ve borç bilgilerini Bankanın istediği dosya 

formatında hazırlayarak güvenli veri transferini yapar. 

(4) Su kullanıcılarına ait borç bilgileri her hafta salı günü güncellenir. 

• 13 Eylül 2018 / Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) 

➢ MADDE 1 – 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 

4’üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki 

menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve 

gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli 

ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” 



 

 

➢ MADDE 2 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 8 – Bu Kararın 4üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş 

yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, 

Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.” 

• 14 Eylül 2018 / Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Karar (Karar Sayısı: 91) 

➢ MADDE 1 – 15/6/2012 ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın içinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ifadeleri 

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.  

➢ MADDE 2 – Aynı Kararın 6ncı maddesinin ikinci fıkrası, 21inci maddesinin birinci 

fıkrasının (ç) bendi ve 25inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

✓ Müracaat 

“MADDE 6 – (2) Müracaat sahibi tarafından; teşvik belgelerine ilişkin 

müracaatın Bakanlığa yapılması halinde dörtyüz Türk Lirası Bakanlık Döner 

Sermaye İşletmesi hesabına, yerel birimlere yapılması halinde üçyüz Türk Lirası 

Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yüz Türk Lirası ise ilgili yerel birim 

hesabına yatırılır. Bu meblağlar hiçbir suretle iade edilmez. “ 

✓ Bütçeden yapılacak ödemeler 

MADDE 21 – (1) Yatırımların desteklenmesi için her yıl bütçe kanunu ile ayrılan 

ödenek çerçevesinde ilgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar uyarınca 

aşağıda belirtilen ödemeler yapılabilir.  

ç) Teşvik belgesi müracaatı ve zayi olan belgelerle ilgili olarak yatırılan 

tutarlardan sehven veya fazla yatırılması nedeniyle iade edilmesi gereken 

tutarlar.  

✓ Belge zayii 

MADDE 25 – (1) Teşvik belgesi veya eki belgelerin zayi olması nedeniyle 

yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, tebliğle 

belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları hariç olmak üzere tasdiki 

istenilen her bir belge için Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına üçyüz 

Türk Lirası yatırılır. Söz konusu meblağ hiçbir suretle iade edilmez.  

• 14 Eylül 2018 / Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve 

Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 

2005/34)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 35) 

➢ MADDE 1 – 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin 

Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 2005/34) 

yürürlükten kaldırılmıştır. 



 

 

• 15 Eylül 2018 / Et ve Balık Kurumu İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 

Yönetmelik 

➢ 13/4/1992 tarihli ve 21198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Balık Kurumu 

İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

• 17 Eylül 2018 / Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım 

Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/30) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak 

dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde 

gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2018 yılı için yapılacak olan 

katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

➢ Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler 

MADDE 5 – (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından 

oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, 

bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini 

belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından 

yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılır. 

➢ Ödeme miktarı 

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2018 Yılında Yapılacak 

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek 

üzere 2018 yılında 600 TL katılım desteği ödenir. 

➢ ÇMVA katılım destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler 

MADDE 11 – (1) ÇMVA katılım desteğinden; 

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir 

idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, 

b) Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan, 

c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan, 

ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları 

doğrulanmayan, 

d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan, 

tarımsal işletmeler faydalanamazlar. 

• 18 Eylül 2018 / Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

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

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan;  



 

 

“MADDE 5 – (2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur: 

a) Malın üretim yeri, 

b) Malın ayırıcı özelliği, 

c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, 

ç) Malın birim fiyatı.” 

ifadesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, 

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya 

işaret.” 

➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası “MADDE 9 – (1) 

Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, 

yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet 

vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. 

Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala 

ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.” yer alan “Etiketlerin” 

ibarelerinden sonra gelmek üzere “, tarife ve fiyat listelerinin” ibareleri eklenmiştir. 

• 29 Eylül 2018 / Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

➢ 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte 

Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin EK-1’i ve EK-

2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

➢ Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

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

ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük 

idarelerine sunulmuş, bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 1901 ve 2309 tarife 

pozisyonları için bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki 

hükümleri uygulanır. 

(2) Bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 1901 ve 2309 tarife pozisyonları dışında kalanlar 

ile EK-2’sinde yer alan tarife pozisyonları için 1/1/2019 tarihinden önce çıkış ülkesinde 

ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük 

idarelerine sunulmuş olanlara bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlük 

tarihinden önceki hükümleri uygulanır.” 

 

 

 

 


