
 

 

 

2018 OCAK AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 1 Ocak 2018 / Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 

 a) İkinci paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmış ve yerine aşağıdaki paragraflar 
eklenmiştir. 

“(A) Cetvelinde; 

• Alkollü içkiler, 

• Kolalı, meyvalı ve sade gazozlar, 

• Alkolsüz biralar, 

• 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numaralarında sınıflandırılan ambalajlanmış ve/veya toptan 
teslime konu edilen; meyve nektarları, meyveli içecekler, limonatalar, enerji 
içecekleri, sporcu içecekleri, soğuk çay, soğuk kahve, tonik ve tatlandırılmış veya 
aromalandırılmış benzeri içecekler 

yer alır. 

Etil alkol ve 22.01 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan, ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş sular (tabii veya suni 
mineral sular ve gazlı sular dahil) söz konusu listede yer almadığından, 20.09 G.T.İ.P. 
numarasında sınıflandırılan sebze suları ile Türk Gıda Kodeksine göre %100 meyve 
suyu sayılan meyve suları ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan doğal mineralli 
doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı 
içecekler parantez içi hükümle kapsam dışı bırakıldığından ÖTV’ye tabi değildir.  

(III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında 
sınıflandırılan bazı içecekler için verginin kapsamının belirlenmesi açısından 
öngörülen toptan teslimden maksat, teslimi yapılan içeceklerin aynen veya 
işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara teslimidir. 
Bunlar dışındakilere yapılan teslim, perakende teslim sayılır. İçeceğin ticari amaçla 
satılmak ya da işletmede kullanılmak üzere ithali de toptan teslim sayılır. 

(III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında 
sınıflandırılan bazı içecekler için verginin kapsamının belirlenmesi açısından 
öngörülen ambalajlanmış içecekten maksat ise 26/1/2017 tarihli ve 29960 
(Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve 
Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ö) 
bendinde tanımı yapılan şekilde hazır ambalajlı gıda kapsamında teslime konu edilen 
içecektir. Buna göre, her durumda açılmadan veya değiştirilmeden içeriği 
değiştirilemeyecek şekilde, içeceği tamamen kaplayan bir ambalajın içine konulmak 
suretiyle, son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine sunulmak üzere teslime konu 
edilen söz konusu G.T.İ.P. numaralarında yer alan hazır ambalajlı içecekler, verginin 
kapsamındadır. Öte yandan, toptan teslime konu edilenler hariç olmak üzere, anılan 
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımı yapılan şekilde 



 

 

perakendeci tarafından doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş içeceklerin 
teslimi ise ÖTV’ye tabi değildir. 

Örneğin, içecek imalatçısı tarafından ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak 
toptan teslime konu edilen limonata, meyve nektarı gibi içecekler ÖTV’ye tabi iken, 
bu içeceklerin pastane işletmesi tarafından imalathanesinde imal edilip, pastanede 
doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş şekilde perakende satışa sunulması 
ÖTV’ye tabi değildir. Aynı şekilde, soğuk kahve imalatçısı tarafından ambalajlanmış 
olarak toptan veya perakende satışa konu edilen soğuk kahve içeceği ÖTV’ye tabi 
iken, kafe işletmesi tarafından imalathanesinde imal edilip, kafede perakende satışa 
sunulan soğuk kahve ÖTV’ye tabi değildir.” 

 b) Üçüncü paragrafında yer alan “tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ve makaron” ibaresi eklenmiştir. 

 c) Sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Öte yandan; 

• 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numaralarında sınıflandırılan mallardan bazılarının sadece 
ambalajlanmış olanları verginin konusuna alındığından, teslime konu edilen içeceğin 
hazır ambalajlı gıda kapsamında olup olmadığı, 

• Türk Gıda Kodeksine göre %100 meyve suyu sayılan meyve suları (6/8/2014 tarihli 
ve 29080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve 
Benzeri Ürünler Tebliğinde tanımlanan meyve suyu ve konsantreden meyve suyu) 
kapsam dışında olduğundan, teslime konu edilen içeceğin %100 meyve suyu niteliğini 
haiz olup olmadığı 

hususları Türk Gıda Kodeksine göre ilgili mevzuatta yapılan belirleme ve açıklamalar 
çerçevesinde tespit edilir.” 

 2 Ocak 2018 / 1. Mükerrer / Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 
29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 06/12/2017 tarihli ve E. 33751 sayılı yazısı 
dikkate alınarak; Yüksek Planlama Kurulunun, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-
2023)’nin kabulüne ilişkin 20/2/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı çerçevesinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının 
yanı sıra dernek, birlik, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinden 
de faydalanmak suretiyle hazırlanan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-
2023”nın kabulüne, karar verilmiştir. 

 4 Ocak 2018 / Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner 
Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 MADDE 1 – 31/1/2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı 
Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık 
Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir. 

 Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlüğe girecektir. 

 

 



 

 

 4 Ocak 2018 / Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı 
İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
Merkez ve taşra teşkilatının, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 
üncü maddesinin (g) bendi kapsamında istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alım 
ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 

 Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve 
taşra teşkilatının 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında 
olan mal ve hizmet alım ihaleleriyle ilgili iş ve işlemleri kapsar. 

 Temel ilkeler 

MADDE 5 – (1) İdare, yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, 
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında 
karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet 
alımları bir arada ihale edilemez. 

(3) Niteliği itibarıyla bütünlük arz eden işler kısımlara bölünemez. 

(4) İhale yetkililerinin ve komisyonlarının yetki limitleri TMO’nun yetki devri 
mevzuatında belirtilir. Buna ilişkin hususlar genelge ile merkez ve taşra teşkilatına 
duyurulur; TMO’nun internet sayfasında yayımlanır. 

(5) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. 

 5 Ocak 2018 / Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2018 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, 
Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar 

 5 Ocak 2018 / Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin 
Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretici Birlikleri 
ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tarımsal üretici birlikleri ile tarımsal üretici merkez 
birliklerinin malî ve teknik olarak denetlenmesine, malî yönden denetim yapacak olan 
bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşlarının yapacağı denetim sonucunda 
hazırlayacakları raporlara ilişkin usul ve esasları kapsar.” 

 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bağımsız Denetim Yönetmeliği: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğini, 

b) Bağımsız malî denetim: Kanunun 18 inci maddesi uyarınca, finansal tablo ve diğer 
finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu 
hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının 
elde edilmesi amacıyla denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim 



 

 

tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve 
değerlendirilerek rapora bağlanmasını, 

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 

ç) Denetlenen birlik: Kanuna göre kurulan ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca 
bağımsız malî denetim yaptırmak zorunda olan tarımsal üretici birlikleri veya merkez 
birliklerini, 

d) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, 

e) Genel Müdürlük Kontrolörler Başkanlığı: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Kontrolörler Başkanlığını, 

f) İl Müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü, 

g) Kanun: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununu, 

ğ) Teknik denetim: Merkez birliklerinin, Genel Müdürlükçe görevlendirilmiş uzman 
personel tarafından Kanunda belirtilen görevleri doğrultusunda teknik yönden 
yapılan incelemeyi, araştırmayı, rapor hazırlamayı ve yerine getirilmesi veya alınması 
gereken tedbirleri kapsayan denetimi, 

ifade eder. 

(2) Bu Yönetmelikte yer alan denetim ve muhasebeye ilişkin ifadeler aksi ifade 
edilmedikçe Bağımsız Denetim Yönetmeliğindeki anlamları ile kullanılmıştır.” 

 10 Ocak 2018 / Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın 
Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Üretici grubu, organik tarım faaliyetini ancak tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar 
altında yapabilir.” 

 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın 
Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Üretici grubu, organik tarım faaliyetini ancak tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar 
altında yapabilir.” 

 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“f) Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı için 
Bakanlıktan izin ve belge alınmasını takiben organik tarımda kullanılacak organik 
gübre ve toprak iyileştiricileri için müteşebbis tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa 
başvurularak sertifika alınır.” 

“g) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan 
Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim 
İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya 
Arzına Dair Yönetmelik eklerinde tanımlanmayan ancak bu Yönetmeliğin Ek-1’inde 
bulunan organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi ve ithalatı için müteşebbis 
tarafından Bakanlıktan izin alınmasını takiben yetkilendirilmiş kuruluşa başvurularak 
sertifika alınır. Bu ürünlerin piyasaya arzı için alınan sertifikaya istinaden Bakanlık 
tarafından belge düzenlenir.” 



 

 

 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“j) Sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi için organik olarak üretilen 
hayvanların bulunamaması halinde her yıl mevcut sürüde bulunan yetişkin büyükbaş 
hayvanların maksimum %10’u, domuz ve küçükbaş hayvanların maksimum % 20’si 4 
numaralı alt bent hariç doğum yapmamış dişi olarak, il müdürlüğünün onayı ile 
konvansiyonel hayvancılık yapılan işletmelerden getirilebilir. Getirilen hayvanlara 
geçiş süreci uygulanır. Bu oranlar aşağıdaki durumlarda il müdürlüğünün onayı ile  
%40’a kadar artırılabilir: 

1) Müteşebbisin yazılı taahhüdü ile sürü büyüklüğünün artırılmasının garanti edilmesi 
halinde. 

2) Irk değiştiriliyorsa. 

3) Yeni bir hayvansal üretim geliştiriliyorsa. 

4) Çiftlikteki hayvan ırkı yok olma tehlikesi altındaysa. 

5) Sağlık ya da afet nedenleriyle yüksek hayvan ölümleri oluyorsa.” 

 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (4) 
numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent 
eklenmiştir.  

“1) Ürünün kime ait olduğu belirtilir.” 

 “4) Ürün etiketinde “Organik” ibaresi yer alır.” 

“6) Bu Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği, ithal edilen ürünlerde ise bu Yönetmeliğe 
uygunluğunun kontrol edilerek yeniden sertifikalandırıldığı belirtilir.” 

 10 Ocak 2018 / 2017/11101 Sayılı Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında 
Karar 

  

NOT: Yukarıda belirtilen alanlarda, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15154 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve 
Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 17nci maddesine göre özel arazi 
toplulaştırması kapsamında kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın DSİ 12. 
Bölge Müdürlüğü tarafından zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacaktır. Yukarıda 
belirtilen arazi, toplulaştırma sınırları içinde olup; 

 Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler, 

 Teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan 
tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan alanlar, 

toplulaştırma harici bırakılacaktır.  

 



 

 

 10 Ocak 2018 / 2017/11102 Sayılı Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında 
Karar 

  

 

NOT: 1) Yukarıda belirtilen alanlarda, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15154 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve 
Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 17nci maddesine göre özel arazi 
toplulaştırması kapsamında Kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın DSİ 5. 
Bölge Müdürlüğü tarafından Zorunlu Arazi Toplulaştırması uygulanacaktır. Yukarıda 
belirtilen arazi, toplulaştırma sınırları içinde olup;  

 Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler, 

 Teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan 
tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan alanlar 
toplulaştırma harici bırakılacaktır.  

 

 



 

 

 17 Ocak 2018 / Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün 
Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ 

 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette 
Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak 
Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer 
alan “MADDE 12 – (4) Kesinti yapmak zorunda olduğu halde kesinti yapmayan veya 
yaptıkları kesinti tutarlarını süresi içerisinde ve tam olarak Kurum hesaplarına intikal 
ettirmeyen ya da 7 nci maddede belirtilen Kesinti Bildirim Listesini süresi içerisinde 
göndermeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” ifadesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

 “(4) Kesinti yapmak zorunda olduğu halde kesinti yapmayanlar ile 7 nci 
maddede belirtilen Kesinti Bildirim Listesini süresi içerisinde göndermeyen 
gerçek ve tüzel kişiler hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” 

 Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;  

“Ürün senetlerinin satışı 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler 
çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan 
ürün senetlerinin satış işleminden 1/1/2018 tarihine kadar kesinti yapılmaz.” 
ifadesinde “1/1/2018” ibaresi “1/1/2019” olarak değiştirilmiştir. 

 20 Ocak 2018 / Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 
Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira 
Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

 30/9/2014 tarihli ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 
Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 
Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde 
Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara 2nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir: 

 “İlave kira desteği” 

MADDE 2/A – (1) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı üreticiler ile 29/6/2004 
tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş 
üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerinin, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden 
aldıkları ürünlerini muhafaza eden 5300 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet 
gösteren lisanslı depo işletmelerine, 2nci maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen üst sınırları geçmemek üzere, en fazla altı ay süre ile, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak 
şekilde ilave kira desteği verilir.  

(2) Birinci fıkra uyarınca ilave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici 
örgütlerine, ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet 
gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, belgelendirmeleri 
şartıyla, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL’yi geçmemek 
üzere nakliye desteği verilir.  



 

 

(3) Birinci fıkra uyarınca ilave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici 
örgütlerine, ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet 
gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürünlerin 
lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler 
için parti başına 25 TL’yi geçmemek üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 
onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği 
verilir.  

 Aynı Kararın 3üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

 (3) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı 
olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve 
benzeri işlemler yapılmaz. 

 Aynı Kararın 4üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir: 

 Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç 
duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, lisanslı 
depo işletmeleri, Elektronik Kayıt Kuruluşu, yetkili sınıflandırıcılar, kamu ve 
özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. 
İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde 
Bakanlığa verilir.  

 20 Ocak 2018 / Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair 
Karar 

 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

 a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik 
yatırımlar, 

 Aynı Kararın 18inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

 (4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4üncü ve 5inci bölge 
illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi 
bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6ncı bölge şartlarında 6ncı bölgede 
uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır.  

 23 Ocak 2018 / Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Savunma ile Orman ve Su 
İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, 
Rehberlik ve Teftiş Başkanı Münir UĞUZ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76ncı 
maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18inci maddesi ile 2451 
sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.  

 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, 
Tarım İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TAŞAN’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.  

 

 



 

 

 24 Ocak 2018 / Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 MADDE 1 – 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tarım 
Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 6ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı 
üye ile toplanabilir. Kurul, kararları en az beşte üç çoğunlukla ve en az altı üyenin aynı 
yönde oy kullanması şartı ile alır. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım 
projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir.” 

 30 Ocak 2018 / Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 
2017/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/8) 

 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime 
Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/39)’in EK-1’inde yer 
alan tablonun 1 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

 31 Ocak 2018 / Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli 
Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasının (ç) 
bendinde yer alan “MADDE 6 –  (10) Taraflarca çiğ sütün fiyatı; a) Pazarlık ile, b) Çiğ 
sütteki koloni sayısı, somatik hücre sayısı, süt yağı ve protein oranlarını dikkate alarak 
kalite ve içeriğe göre, c) Pariteye göre, ç) Ulusal Süt Konseyinin ilan ettiği tavsiye 
fiyatına göre, belirlenebilir.” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“ç) Ulusal Süt Konseyinin, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme 
Komitesinin görüşünü alarak ilan ettiği tavsiye fiyatına göre,” 

 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

 
 

 


