
 

 

 

2017 KASIM AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 4 Kasım 2017 / Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, 
Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, 
Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Et 
ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünal YILMAZ’ın 
atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 18inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince 
uygun görülmüştür.  

 Açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bakanlık 
Müşaviri Dr. Müslüm BEYAZGÜL’ün atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 6 ve 8inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür. 

 11 Kasım 2017 / İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 



 

 

 Aynı Tebliğin 2nci maddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük 
kıymetine” olarak değiştirilmiştir. 

 11 Kasım 2017 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(No: 2017/46) 

 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma 
Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No:2017/22)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, dokuzuncu 
fıkrası ve on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik 
yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde ayrıca büyükbaş, 
küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği işletmelerinde, toplu basınçlı sulama sistemleri için 
sulama kooperatifleri ve  sulama kooperatifleri üst birlikleri ile üç dekardan küçük 
olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda 
kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı 
ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten 
tesislerin yapımı” 

“(9) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, yatırım 
konularından yenilenebilir enerji yatırımları ile kırsal ekonomik alt yapı 
yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el 
sanatları ve katma değerli ürünler,  bilişim sistemleri ve eğitimi hariç, son başvuru 
tarihinde faaliyet süresi üç yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji 
Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış 
olan tesisler için nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile üç yılını doldurmamış olanlar 
Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliğinde bu Tebliğ 
kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz.” 

“(13) Niteliği yeni tesis olan başvurular; sadece kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, 
ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgeleri ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi 
bölgelerinde yapılır.” 

 Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ç) Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında yenilenebilir enerji üretim tesisleri 
hariç, tamamlama, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme için hibe başvurusu 
yapılması.” 

“ö) Daha önce yatırımın niteliği yeni yatırım tesisi veya kısmen yapılmış yatırımların 
tamamlanmasına yönelik yatırım olarak hibe desteğinden faydalanan yatırımcının 
tamamlama konusunda müracaat etmesi.” 

 11 Kasım 2017 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) 

 Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) 
fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında 
(Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt 



 

 

İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran 
Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül 
kırkyedi) olarak tespit edilmiştir. 

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte 
bulunmaktadır. 

 18 Kasım 2017 / Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Haziran 2007 tarihinde imzalanan “Çiftçilik Amaçlarıyla 
Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin beyan ile 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

 18 Kasım 2017 / Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

 Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını 
akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette 
bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda 
kabulünü temin etmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, 
özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine 
ilişkin esasları düzenlemektir. 

(2) Helal Akreditasyon Kurumu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk 
hükümlerine tabidir. 

 Kuruluş, görev ve yetkiler 

MADDE 3- (1) Bu Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Ekonomi Bakanlığı 
ile ilgili, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu kurulmuştur. 

(2) HAK, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek Kurum olup 
görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Ülkemizde ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına 
helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri 
belirlemek ve bunları uygulamak. 

b) Faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve 
örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev 
almak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet vermek, ikili veya çok taraflı 
karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalamak, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon 
kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla 
ilişkiler kurmak, işbirliğinde bulunmak.  

c) Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri 
gerçekleştirmek, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapmak, bu 



 

 

kapsamda eğitim vermek, araştırma ve yayın yapmak veya yaptırmak, ulusal ve 
uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek.  

ç) Kurumun faaliyetlerinin icrası için hizmet almak, taşınır ve taşınmaz satın almak, 
yaptırmak, satmak, kiralamak.  

d) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

(3) Kurum, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
icra edemez, verdikleri hizmetleri sunamaz, bir helal uygunluk değerlendirme 
kuruluşunda hissedar olamaz ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremez. 

 21 Kasım 2017 / İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 

 MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve EK I’de 
gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ile ismi belirtilen maddelerin Singapur 
Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi 
oranı uygulanır. 

 MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan maddelerin, EK II’de G.T.İ.P. ve 
ismi belirtilenler hariç olmak üzere, Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının 
ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır. 

(2) Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan ve Ek II’de G.T.İ.P. ile ismi belirtilen 
maddelerin Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında 
gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır. 

 MADDE 3- (1) Aynı Karara ekli III sayılı listede yer alan ve EK III’de G.T.İ.P. ile ismi 
belirtilen maddelerin Singapur Cumhuriyeti olanlarının ithalatında karşılarında 
gösterilen gümrük vergisi oranı ve tarım payı olarak toplu fonu uygulanır. 

 MADDE 4- (1) Aynı Karara ekli IV sayılı listede yer alan ve EK IV’te G.T.İ.P. ile ismi 
belirtilen maddelerin Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 
karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve toplu konut fonu uygulanır. 

 MADDE 5- (1) “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar ile ihdas edilen ilave gümrük 
vergileri, Singapur Cumhuriyeti menşeli eşya için tatbik edilmez. 

 MADDE 6- (1) Bu Karar 1/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

 22 Kasım 2017 / İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 

 MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan İthalat Rejimi Kararına ekli 1 sayılı listede yer alan ve ekteki tablolarda 
gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük 
vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş, aynı listedeki 23üncü faslın 
sonuna (2) numaralı dipnot eklenmiştir. 



 

 

 

 

 MADDE 2- Aynı Karara ekli IV sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük 
tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi 
karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

 

 GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere 
bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı 
tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 
tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması 
halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz. Ancak, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9611 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 
lehte hükümleri uygulanır. 

 MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 



 

 

 23 Kasım 2017 / Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere 
Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2017/40) 

 Anılan tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan 
tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek 
amacıyla hazırlanmıştır. Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 
ilde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2017 yılı için 
yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 25 Kasım 2017 /Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama 
Kararları 

 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, 
İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet GÜLDAL’ın atanması, 657 sayılı 
Kanunun 76ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun 
görülmüştür.  

 25 Kasım 2017 / Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği 

 Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgeleri kurulması amacıyla yapılan başvuruları değerlendirmek, bu bölgelerin yer 
seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik, bitkisel ve hayvansal üretimin teşviki amacıyla, kurulacak olan 
TDİOSB’lere idari ve teknik yönden destek verilmesini, üretilen ürünlerin işlenmesi, 
muhafazası ve pazarlanmasına yönelik kurulacak sanayi tesislerine yeterli kalitede 
hammadde temini amacıyla tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini kapsar. 

 Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanununun 26/A maddesi, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu 
ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Proje konuları 

MADDE 4 – (1) Hayvansal üretim veya bitkisel üretim ile birlikte sanayisinin 
oluşturulmasına yönelik TDİOSB’ler Bakanlık onayı ile kurulur. 

 25 Kasım 2017 / Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları 
Ödeninceye Kadar 2017 Ekilişine Ait Fark Ödemesi Destekleme Ödemesi Yapılmamasına 
İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2017/47) 

 Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler 
Yönetmeliğinde belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren 
ve 2017 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 



 

 

tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrikten kaynaklanan borç için; 2017 ekilişi 
fark ödemesine konu ürünlerde çiftçinin alacağı fark ödemesi destek ödemelerine 
ödeme zamanında bloke konulması, çiftçinin muvafakati ile Şirkete aktarılması ve 
kalan kısmın çiftçiye ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 Destekleme ödemelerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin uygulama 

MADDE 4 – (1) Şirket, tarımsal sulamada elektrik kullanan ve alacaklı olduğu 
çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile 
beraber alacak tutarını Bankaya iletir. 

(2) Bakanlık tarafından Bankaya iletilen tarımsal destekleme ödemesine esas 
icmallerdeki çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 
veya vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından Bankaya iletilen elektrik borcu 
bulunan tüketicilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik 
numarasının eşleşmesi halinde, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere 
İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin onuncu fıkrası uyarınca fark ödemeleri destekleme 
bedeli blokeli hale gelir ve Banka bu bedelleri çiftçiye ödemez. 

(3) Bloke konulmuş çiftçinin alacağı fark ödemesi destekleme hakedişinin çiftçiye 
ödenebilmesi için, Şirketin borcun ödendiğini Bankaya bildirmesi gerekir. Bu bildirim 
yapıldıktan sonra destekleme alacağı hak sahibine ödenir. 

(4) Çiftçinin, Bankaya müracaat ederek, Şirket tarafından bildirilen borcun karşılığı 
meblağın Şirket hesabına aktarılmasını talep etmesi halinde; usulüne uygun 
düzenlenmiş Muvafakatnameye göre (EK-1) çiftçinin hak ettiği destekleme 
tutarından, Şirket tarafından Bankaya bildirilen borç miktarı kadar kısım Şirket 
hesabına aktarılır. Aktarım işleminden sonra çiftçinin bakiye alacağı kaldığı takdirde, 
kalan tutar çiftçiye ödenir. 

 26 Kasım 2017 / Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

 30 Kasım 2017 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım ve Hayvancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında gıda, 
tarım ve hayvancılık alanlarındaki işbirliğini güçlendirme arzusu ile, söz konusu 
işbirliğinin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri artıracağı dikkate alınarak, gıda 
güvenliği ve ihracat hedeflerinin gerçekleşmesi kararlılığını ve her bir tarafın tecrübe, 
güçlü yönler ve fırsatlarını göz önünde bulundurarak, tarafların yasal mevzuatı 
uyarınca kararda yer alan hususlarda mutabakata varmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 


