
 

 

 

2017 TEMMUZ AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 1 Temmuz 2017 / 7033 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 MADDE 1 – 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 MADDE 2 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin 

(b) fıkrasına “Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “, Ürün Denetmenleri ve Ürün Denetmen Yardımcıları, Gümrük ve 

Ticaret Denetmenleri ve Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları” ibaresi 

eklenmiştir. 

 MADDE 3 – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer 

vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen 

değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya 

istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda 

yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. 

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal 

eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım 

üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.” 

 MADDE 4 – 6948 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 2 – Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak 

sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında 

salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir. 

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak 

zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için 

sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler 

tarafından aranır. 

Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim 

kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde 

uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik 

ortamda göndermekle mükelleftir.” 

 MADDE 5 – 6948 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 



 

 

“Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine 9 uncu maddeye 

göre müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için hükmedilen idari para cezası 

verilir.” 

 MADDE 6 – 6948 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 3 – Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden 

sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 

yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar 

kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil 

ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır. 

Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken 

beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz.” 

 MADDE 7 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı 

Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“53. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji 

geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak 

düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler.” 

 MADDE 8 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme 

bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya 

birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi 

gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve 

tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri.” 

 MADDE 9 – 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Ancak, usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; 

kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul toplantısının gündemine 

konuyla ilgili madde konulması şartıyla, olağan genel kurul toplantıları en fazla üç 

hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir.” 

 MADDE 10 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü 

maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize 

sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve 

sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir. 

 MADDE 11 – 1319 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 MADDE 12 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta tatili ve ulusal” ibaresi “Ulusal” şeklinde 



 

 

değiştirilmiş ve 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlemesi 

Hakkında Kanunun 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 MADDE 35 – 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 12 nci 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“z) Bu maddede sayılan destekler için Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar 

doğrultusunda erken ödeme yapmak. 

aa) KOBİ ve girişimcilere yönelik belirlenen destek politikalarının tasarım süreçlerinde 

faydalanılmak ve sunulan hizmetlerin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli 

bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerden işletme ve girişimcilere ait bu hususlara ilişkin her türlü bilgi ve 

veriyi almak ve analiz etmek.” 

 MADDE 36 – 3624 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine 

“yıllık” ibaresinden sonra gelmek üzere “safi” ibaresi eklenmiş, (e) bendinde yer alan 

“Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yıllık” 

ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yıllık safi” şeklinde değiştirilmiş, (g) 

bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler 

eklenmiştir. 

“Ödenen aidat tutarlarının tespitine ilişkin Başkanlıkça belirlenen kanıtlayıcı belgeler, 

ilgili kurum ve kuruluşlarca Başkanlığa gönderilir. Diğer kanunların bu maddeye aykırı 

hükümleri uygulanmaz. Söz konusu kanıtlayıcı belgeleri zamanında göndermeyenler 

hakkında Başkanlıkça belirlenen usuller çerçevesinde on bin Türk lirasına kadar idari 

para cezası uygulanır.” 

 5 Temmuz 2017 / Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 

2016/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/21) 

 4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime 

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’in aşağıda yer alan 

16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “30/06/2017” ibaresi “31/7/2017” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

“Yurt içi sertifikalı tohum/fidan üretim desteği” 

MADDE 16 – (4) YTK tarafından her tür için bir defada belge teslimi yapılır. YTK’ler 

destek almak istediği türe ait destekleme ödemelerine esas aşağıdaki belgeleri en geç 

30/06/2017 tarihine kadar tamamlayarak il/ilçe müdürlüğüne teslim eder: 

a) Tohum/fidan sertifikaları fotokopisi, 

b) Tohum/fidan sertifikalarına ait üretim beyannamelerinin fotokopisi, 

c) Tohum/fidan sertifikalarına ait Tarla/Parsel Kontrol Raporu fotokopisi, 

ç) Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi YTK Tarafından Beyan Edilen 

Fatura ve Sertifika Bilgileri (EK-15, EK-16) ve bu belge ekinde tohum/fidan alım/satım 

belgeleri suretleri ve beyan edilen sertifika suretleri, 



 

 

d) Tohum/fidan üretim bilgilerini içeren Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi 

Desteklemesi Üretilen ve Sertifikalandırılan Tohum/Fidan Üretim Bilgileri (EK-17, EK-

18). 

 Aynı Tebliğin  “Destekleme Uygulama Takvimi” başlıklı EK-2’sinin Yurtiçi Sertifikalı 

Fidan Üretim Desteği satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

DESTEKLEME UYGULAMA TAKVİMİ 

Destekleme Adı Belge Teslim 

Başlangıç 

Tarihi 

Belge 

Teslim Bitiş 

Tarihi 

Askı 

Süresi 

Sertifika 

Düzenlenme 

Tarihi 

Kesin 

icmallerin 

BÜGEM’e 

Gönderilme 

Tarihleri 

Yurtiçi Sertifikalı 

Fidan Üretim 

Desteği 

01.01.2016 31.07.2017 5 (Beş) 

Gün 

31.03.2017 Nisan 2017 

31.07.2017 Ağustos 2017 

 7 Temmuz 2017 / 2017/10360 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 

Karar 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti,  

 İki ülke arasında mevcut dostane ilişkileri artırma ve tarım alanındaki 

işbirliğini geliştirme arzusu ile, 

  Tarım ve tarımla ilgili alanlarda işbirliğini güçlendirmek, genişletmek ve her 

iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda geliştirmek amacıyla, 

 İlgili ülkelerin yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri uyarınca,  

 Yunanistan Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği dolayısıyla yerine 

getirmesi gereken yükümlülükleri dikkate alarak bazı hususlarda mutabakata 

varmıştır. 

 Akit Taraflar aşağıda sunulan alanlarda işbirliği yapacaktır: 

 Bitkisel üretim ve bitki sağlığı konuları; 

 Gıda güvenilirliği ve hijyen uygulamaları, gıda güvenliği; 

 Hayvan yetiştiriciliği, ıslahı ve hayvan sağlığı; 

 Su ürünleri; 

 Tarımsal altyapı ve mekanizasyon; 

 Modern sulama sistemleri; 

 Üretim ve pazarlama konuları; 

 Tarım kooperatifleri; 

 Coğrafi işaretlerin korunmasında ilgili ulusal makamlar ile koordinasyon; 

 Sulama projeleri (teknik çalışmalar).  

 



 

 

 7 Temmuz 2017 / 2017/10362 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Tarımsal İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 

Karar 

 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Estonya Cumhuriyeti Tarım 

Bakanlığı, 

 İki ülke arasında mevcut dostane ilişkileri artırma ve tarım alanındaki 

işbirliğini geliştirme arzusu ile, 

 Sürdürülebilir kırsal kalkınma ve tarım konularında karşılıklı tecrübe 

alışverişinin önemini kabul ederek, 

 İlgili ülkelerin yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri uyarınca bazı hususlarda 

mutabakata varmıştır. 

 Akit Taraflar kendi alanlarına giren uygulamadaki yasal çerçeve uyarınca, tarım ve 

tarımsal teknoloji alanında tarımsal kuruluşları arasında işbirliğini artırma yönünde 

çaba sarf eder.  

 Akit Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliği yaparlar: 

 Bitkisel üretim, tohumculuk ve bitki koruma;  

 Hayvancılık ve hayvan sağlığı; 

 Bilimsel ve teknik işbirliği; 

 Balıkçılık; 

 Gıda sanayi; 

 Araştırma, kırsal kalkınma ve yayım hizmetleri; 

 Modern sulama sistemleri; 

 Her iki ülkenin özel sektörleri arasında tarım alanındaki ortak teşebbüslerin 

teşvik edilmesi; 

 Akit Tarafların karşılıklı olarak mutabakata vardığı ve ilgi alanlarına giren 

diğer alanlar.  

 7 Temmuz 2017 / Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve 

Ticaret, Kalkınma, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

 Açık Bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Batman İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğüne, Nurettin KİYAS’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76ncı 

maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

 Açık Bulunan 1inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Muharrem SELÇUK’un atanması, 657 

sayılı Kanunun 76ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun 

görülmüştür. 

 Açık Bulunan 1inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Burak KESER’in atanması, 

657 sayılı Kanunun 76ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince 

uygun görülmüştür. 

 



 

 

 21 Temmuz 2017 / Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti 

Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık 

Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar 

 Taraflar eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar esaslarına dayanarak çevre işleri 

alanında ikili işbirliğini sağlayacak ve geliştireceklerdir. Bu ikili işbirliğinin amacı her iki 

Tarafın dahil olduğu çok taraflı forumlar kapsamındaki ortak çabaları tamamlamak ve 

bu çabaları tekrardan kaçınmaktır.  

 Ortak işbirliği alanları: 

 Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı’nın uyumlaştırılması ve uygulanması, 

 Su kalitesi ve atıksu arıtımı, 

 İklim değişikliği ile mücadele, 

 Çevresel etki değerlendirmesi, 

 Milli parklar vb. korunan alanlar, 

 Eko-turizm, 

 Korunan alanlardaki biyolojik çeşitlilik, 

 Peyzaj düzenleme, 

 Çığ ve toprak kaymalarının önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi, 

 Yaban hayatı yönetimi, 

 Ulusal Ormancılık Programı’nın uygulanması, 

 Ortak ilgi konusu olarak görülen herhangi diğer bir alan.  

 26 Temmuz 2017 / Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1) 

 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/1)’in 9 

uncu maddesinin ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (a), (b), (ç), (d) ve (e) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. 

20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî 

Gazete 

26 Temmuz 2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi 

Gazete 

MADDE- 9 (2) Komple yeni, tevsi, 

modernizasyon ve ürün çeşitlendirme 

cinslerindeki yatırımların, aynı işletmede 

veya aynı organize sanayi bölgesinde 

olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduğu 

kararlardaki lehe gelen hükümler saklı 

kalmak kaydı ile daha önceki kararlara 

göre düzenlenen teşvik belgeleri 

kapsamı yatırımlara da uygulanır. 

(2) Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün 

çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il 

sınırları içinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili 

olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı 

kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre 

düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlara 

da uygulanır. Belge kapsamı yatırımın bir 

bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir 

bölümünün ise dışında olması durumunda, 

organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan 

destekler uygulanır. 

MADDE- 9 (4) Entegre hayvancılık 

yatırımlarında aşağıda belirtilen kriterler 

aranır. 

a) Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği yatırımlarında yetiştiricilik başlangıç 

olmak kaydıyla süt mamulleri üretimi ve/veya 



 

 

a) Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik 

ve süt mamulleri üretimi başlangıç 

olmak kaydıyla, proje bazında yem 

ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği 

ve/veya yem üretimi) ve/veya soğuk 

hava deposu. 

proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri 

yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi). 

b) Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik 

yatırımlarında, yetiştiricilik ve kesimhane 

başlangıç olmak kaydıyla, soğuk hava 

deposu ve/veya proje bazında yem 

ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği 

ve/veya yem üretimi) ve/veya et 

mamulleri üretimi. 

b) Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik 

yatırımlarında, yetiştiricilik başlangıç olmak 

kaydıyla kesimhane ve/veya proje bazında yem 

ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem 

üretimi) 

ç) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği 

yatırımlarında, damızlık tavuk veya hindi 

yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje 

bazında yem üretimi. 

ç) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, 

damızlık kanatlı yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile 

proje bazında yem üretimi. 

d) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği 

yatırımlarında, hindi veya et yönlü tavuk 

yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç 

olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya 

soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi. 

d) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, 

kanatlı yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak 

kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu 

ve/veya yem tesisi. 

e) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği 

yatırımlarında, yumurta tavuğu 

yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, 

yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu 

ve/veya yumurta tasnif ve paketleme 

ünitesi. 

e) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği 

yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği başlangıç 

olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava 

deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme 

tasnif ve paketleme ünitesi. 

 f) Et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği 

yatırımlarında sözleşmeli yetiştiricilik de dikkate 

alınır. 

 26 Temmuz 2017 / Görev Dağılımı ile İlgili 2017/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 

 26 Temmuz 2017 / Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2017/15 Sayılı 

Başbakanlık Genelgesi 

 28 Temmuz 2017 / İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de 

Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 

 30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen 

eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz 



 

 

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına 

ilişkin usul ve esasları içerir. 

GTP 
Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD 

Doları/Ton*) – 28.07.2017 

0102.29 Diğerleri 3.000 

0201.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 4.500 

0201.20 Diğer kemikli parçalar 4.500 

0202.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 4.500 

0202.20 Diğer kemikli parçalar 4.500 

10.01 Buğday ve mahlut 200 

10.03 Arpa 200 

1005.90.00.00.11 Cin mısırı (patlamış mısır- 

pop corn yapımında 

kullanılan mısır) 

500 

1005.90.00.00.19 Diğerleri 200 

*Ton: Brüt Ağırlık 

GTP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*) 

– 30.06.2017 

0102.29 Diğerleri 3.000 

0201.10 Karkas ve yarım karkas 4.500 

0201.20 Diğer kemikli parçalar 4.500 

0202.10 Karkas ve yarım karkas 4.500 

0202.20 Diğer kemikli parçalar 4.500 

10.01 Buğday ve mahlut 200 

10.03 Arpa 200 

10.05 Mısır 500 

*Ton: Brüt Ağırlık 

 Bu Tebliğ 30/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 

 28 Temmuz 2017 / Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar 

 8/6/2009 tarihli ve 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararın 4üncü maddesinde yer alan “TMO, 

gerektiğinde peşin ve/veya kredili olarak hububat ithalatı ve/veya ihracatı yapmak 

için Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık ve Maliye Bakanlığının uygun 

görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilebilir.” ifadesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

 MADDE 4- (1) TMO, gerektiğinde peşin ve/veya kredili olarak hububat ithalatı 

yapmaya yetkilidir. 

 Aynı Kararın 5inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir:  



 

 

 3üncü maddenin üçüncü fıkrası, 8inci madde ve Hazine Müsteşarlığının bağlı 

bulunduğu Bakanlık ile Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan ithalat ve/veya ihracat görevlendirmeleri 

kapsamındaki ödemelerden veya faaliyetlerden doğan zararlar görev zararı 

sayılır ve Hazine Müsteşarlığınca karşılanır. 

 İthalat ve/veya ihracata ilişkin görevlendirmeler sonucunda doğan görev 

zararı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen 

muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri hükümleri dikkate alınarak 

aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 28 Temmuz 2017 / Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde 

Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

 MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli 

Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine ödenecek 

Yerli Katkı İlave Fiyatının beş yıllık uygulama süresi, 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve 

Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belirlenmiş tarihe kadar kısmen veya tamamen işletmeye girmiş veya girecek olan 

üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin lisansına derç edilen ilk 

kurulu gücün; 

 a) Tamamının işletmeye girmesi halinde, tamamen işletmeye giriş tarihinden 

itibaren, 

b) Kısmen işletmeye girmesi halinde, YEKDEM’e ilk katıldığı tarihten itibaren, 

başlatılır ve Yerli Katkı İlave Fiyatı aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır. 

 

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) EK-1’de Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan “Kule Bağlantı 

Elemanları” bütünleştirici parçasının Kule parçalarını birbirine bağlamada kullanılan bağlantı 

elemanları (Kule-Kule) için yerli imalat şartı 1/11/2018 tarihine kadar aranmaz.” 

 28 Temmuz 2017 / Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile 

Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 10/10/2015 tarihli ve 29498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekanik Ayırma, 

Biyokurutmave Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinin 5 

inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 

ve aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 



 

 

“e) Ek-1B listesinde yer alan biyobozunur özellikteki arıtma çamurlarının tek tip atık 

olarak veya Ek-1Alistesinde yer alan biyobozunur atıklar ile karıştırılarak biyokurutma 

ve/veya biyometanizasyon tesislerinde işlenmesinde bu Tebliğ hükümleri uygulanır. 

Elde edilen ürünlerin, bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen ürünün 

kullanılması ve yönetilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” 

“ğ) Bu Tebliğ kapsamında kurulması planlanan atık işleme tesislerine ait Ek-5’te yer 

alan formata uygun olarak hazırlanan fizibilite raporu ile Bakanlıktan uygun görüş 

alınması zorunludur. 

h) Fizibilite raporu, çevresel etki değerlendirme yeterlilik belgesine haiz kurum ve 

kuruluşlar veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından 

hazırlanır.” 

 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“b) Bu Tebliğ kapsamında kurulması planlanan atık işleme tesislerine ait fizibilite 

raporu ile işletme planını değerlendirmekle,” 

“d) Tesis inşaatı bitiminde tesis onay yazısı başvurularını yerinde inceleme yapılması 

sonrasında değerlendirmekle,” 

 Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ön” ibaresi ile 

(ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“d) Tesis inşaatı bitiminde Ek-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanan işletme 

planı ile birlikte tesis onay yazısı için Bakanlığa başvuruda bulunmakla,” 

 Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 Aynı Tebliğin Ek-1A’sında yer alan atık listesine sırasıyla “02 01 03 Bitki dokusu 

atıkları” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır ve “19 12 01 Kağıt ve karton” 

satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. 

“02 01 06 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve 

tezek (pisletilmiş saman dahil) akan sıvılar” 

“19 12 12 - 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer 

atıklar (karışık malzemeler dahil)” 

 Aynı Tebliğin Ek-5’inin başlığı “Fizibilite Raporu Formatı” olarak değiştirilmiştir. 

 29 Temmuz 2017 / Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 

Karar 

 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki 

tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddeler için karşısında 

gösterilen miktarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Et ve 

Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 



 

 

 

 1inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı 

madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak 

ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen 

gümrük vergisi uygulanır. 

 Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel 

Müdürlüğü) ithal lisansı düzenler. 

 Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş 

beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır. 

 İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez. 

 Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

 29 Temmuz 2017 / Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması 

Hakkında Karar 

 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki 

tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddeler için karşısında 

gösterilen miktarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak 

Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 

 

 29 Temmuz 2017 / On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2017/16 Sayılı Başbakanlık 

Genelgesi 

 Anılan Genelge’de kalkınma planının; ülkemizin uzun vadeli kalkınma politikaları, 

ekonomik büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, 

uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını 

da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla oluşturulmakta ve bütüncül bir bakış 

açısıyla hayata geçirilmekte olduğu bildirilmiştir. 



 

 

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planının, 2023 vizyonu 

doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacağı; hazırlık 

çalışmalarının başlatıldığı yeni kalkınma planının, ülke olarak odaklanacağımız kritik 

önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya 

koyacak temel politika belgesi olacağı ifade edilmiştir.  

On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında özel ihtisas komisyonları ile konunun 

uzmanlarından teşkil edilecek çalışma gruplarının oluşturulduğu bildirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


