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Kıyı Tesisi İşletme İzni 

Hakkında Yeni Yönetmelik 

Yayınlandı 

TCMB İhracat Genelgesinde 

KKTC’ye İhracatla İlgili 

Düzenleme Yapıldı 
 

 

TCMB İhracat Genelgesinin “Türk lirası ihracat” 

başlıklı 9.maddesinin 2. fıkrasında değişiklik 

yapıldı. Fıkranın eski hali şu şekildeydi: “Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, 

ihracat bedeli birinci fıkrada belirtilen belgelerde 

döviz olarak gösterilmiş olsa dahi Türk lirası olarak 

kabul edilebilir.” 

  

Hazine ve Maliye Bakanlığının 4 Kasım 2022 

tarihli yazısıyla yapılan değişiklikle fıkranın son 

hali şu şekilde oldu: “Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, GB’nin 22’nci 

hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması 

ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil 

edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden 

önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu 

kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.” 

  

Buna göre, göre 5 Aralık 2022'den itibaren 

düzenlenen ihracat beyannameleri ve bu kapsamda 

yapılan tahsilatlarda Türk Lirası kullanılması 

gerekecek. 
 
 

Ticarette Teknik Engeller 

Raporu Yayınlandı 

Ülkemiz Ticarette Teknik Engeller (TTE) 

Anlaşmasına taraf ülkelerden biridir ve söz 

konusu anlaşmanın uygulanması, ulusal 

düzeydeki koordinasyonu ve TTE Bilgi ve 

Bildirim Merkezi görevlerinin yürütülmesi, 

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi 

Genel Müdürlüğü uhdesindedir. 

 

Ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik 

yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda 

ihraç ürünlerimizin teknik engellerle 

karşılaşmasının önlenmesine ve pazara 

girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek 

amacıyla bu sene ilk defa Ticaret Bakanlığınca 15 

ülkeyi kapsayan bir Ticarette Teknik Engeller 

Raporu hazırlanmıştır. Ticaret Bakanlığı internet 

sitesinde; 

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-

teknik-engeller-raporu  uzantısı üzerinden erişime 

sunulmuştur.  

  

 

18 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri 

Hakkında Yönetmelik ile kıyı tesislerine; 

gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz 

araçlarının yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde 

barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya 

yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden 

indirilmesi usul ve esasları ile kıyı tesisi 

işletmecilerinin hizmet esaslarını belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

  

Yeni Yönetmelikle Özel İzin verilmesi hususu 

düzenlendi. Buna göre; idare tarafından, ekonomik 

gerekler, test, montaj, kamu yararı veya dış ticaret 

politikaları dikkate alınarak istisnai uygulamalar 

yapılabilecek. Bu kapsamda; 

- Tesisin bulunduğu ildeki valilik veya tesiste 

yürütülecek faaliyetin amacına yönelik ilgili kamu 

idaresi tarafından düzenlenen kamu yararı kararı 

kapsamında gemilerin kıyı tesisine yanaştırılarak 

hizmet verilmesi işlemlerine, 

- Kıyı tesisi inşaatının kısmen veya tamamen 

bitirilmesi sonrasında, kıyı tesisinin donanımında 

kullanılacak alet, ekipman ve teçhizatı taşıyan 

gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve bunların 

tahliye edilmesi işlemlerine, 

- Kıyı tesisinin donatımı aşamasında, donatılan 

ekipmanın test/montaj ihtiyacının oluşması 

halinde gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve 

yükleme boşaltma yapılması işlemlerine, 

- Ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları 

dikkate alınarak gemilerin kıyı tesisine 

yanaştırılması ve yükleme boşaltma yapılması 

işlemlerine, 

yönelik İdare tarafından özel izinler verilebilecek. 
 

Kıyı tesisi işletme izni, İdare tarafından beş yıla 

kadar verilecek. Kıyı tesisi işletme izni süresi 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının diğer 

birimlerinin tesislere yönelik mevzuat 

uygulamaları dikkate alınarak belirlenecek. Kıyı 

tesisi izni süresi belirlenirken kıyı tesisinin hak 

lehtarı olunduğunu gösteren belge süreleri de 

dikkate alınacak. Kıyı tesisi izin süresi hak 

lehtarlığı süresinden fazla olamayacak. Ancak, hak 

lehtarı olunduğunu belirten belgede, süre sonunda 

aksine bir hüküm olmadıkça sürenin uzatılmış 

olacağına dair bir madde olması durumunda İdare 

bu hususu dikkate alarak izin verebilecek. 

 

 

 

 

 

 

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu
https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu
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SAYFA 3 

 

 

 

 

Bitkisel Üretim Desteklemelerinin Uygulama Esasları 

Düzenlendi 

19 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 

Tebliğ ile sağlanan desteklerin başvuru ve ödeme tarihlerinde düzenleme yapıldı. 

 

Buna göre, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Örtüaltı Kayıt Sistemi'nde (ÖKS) kayıtlı olan 

ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği 

için 21 Temmuz 2022, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için 30 Eylül 2022, yem bitkileri desteği 

için 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere ve diğer desteklemeler için 19 Kasım 2022’den itibaren 

başvuruda bulunabilecek. 

 

Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca çiftçilere dağıtılan üretim materyallerine yalnızca çiftçi 

katkısı oranında destekleme yapılacak. Bu ve benzeri durumlarda, kurumlara kesilmiş fatura ekinde ilgili 

çiftçi tarafından ödenen bedele karşılık gelen miktar bilgilerini gösteren ve ilgili kurum tarafından 

hazırlanmış liste çiftçinin dosyasına eklenecek. 

 

Çiftçilere, 2022 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü 

dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak. Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin 

Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi 

ödeme yapılmayacak. 

 

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 30 Aralık'a kadar yazılı olarak 

bildirecek. Kuru tarımda dane zeytine dekar başına 575 kilogram, zeytinyağına 115 kilogram, sulu tarımda 

dane zeytine 850 kilogram, zeytinyağına 170 kilogram verim miktarına kadar destekleme ödemesi 

yapılacak. 

 

2016 üretim yılından başlamak üzere toplam 5 üretim yılı organik tarım veya iyi tarım uygulamaları 

destekleri ödemesinden faydalandırılan araziler, 2022 üretim yılında yetiştirilen ürünün bulunduğu 

kategoriye bakılmaksızın Tebliğ ekinde belirtilen "3. Kategori" birim fiyatı üzerinden desteklenecek. 

 

Ormandan tahsisli arazilerde desteklere konu ve tahsis amacına uygun ürünlerin üretilmesi halinde, bu 

ürünlerin yetiştirildiği araziler 2022'de aynı kategori desteklerinden faydalandırılacak. 

 

2020 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı veya standart fidan ve sertifikalı veya 

standart Antepfıstığı üretim materyali kullanıldığında 2021 yılında faturalandırılan fidanlarda bitki 

muayene raporu şartı aranmayacak. Bu yıl faturalandırılmış fidanların ise bitki muayene raporuna sahip 

olması gerekecek. 

 

Desteklemelere ilişkin yapılan başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya alındı 

belgesini ibraz etmeyenler ile e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurularda hizmet bedelinin Ziraat 

Bankası tarafından destekleme ödemesi tutarından tahsil edilmesine dair taahhüdü onaylamayanlar, 

Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamayacak. 

 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin ilgili 

Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirlenen havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre, fark ödemesi, 

sertifikalı tohum kullanım ve fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri yapılmayacak. 

 

8/12/2021 tarihli ve 31683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40) yürürlükten kaldırıldı. 
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Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık Hizmetlerine 

Destekleme Ödemesi 

Yapılması Hakkında Tebliğ 

Yayınlandı 

Çin Menşeli Cam Aynaların 

İthalatında Uygulanacak 

Damping Önlemi Belirlendi 
 

 

25 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2022/34) ile Çin Halk 

Cumhuriyeti menşeli “çerçevesiz cam aynalar” 

ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden 

geçirme soruşturmasının tamamlanması 

neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması 

amaçlanmaktadır. Buna göre; bugünden geçerli 

olmak üzere 7009.91 GTP’de yer alan çerçevesiz 

cam aynaların ithalatına yönelik olarak firma 

ayrımı yapılmaksızın CIF bedel üzerinden %27 

oranında damping önlemi getirildi. 

 

 
 
 

Sentetik İplikler İçin 

Dampinge Karşı Vergi 

Oranları Belli Oldu 

24 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2022/33) ile Kore Cumhuriyeti 

ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 

5402.47 gümrük tarife pozisyonunda yer alan 

“Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik 

başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülen damping 

soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan 

kararın yürürlüğe konulması amaçlanmaktadır. 

Yürütülen soruşturma sonucunda, Güney Kore ve 

Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün 

ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim 

dalında zarara neden olduğu tespit edildi. GTP’si, 

eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşya için 

Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda 

gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin 

önlemlerin uygulanmasına karar verildi. 

 

  

 

25 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine 

(TYDD) Destekleme Ödemesi Yapılması 

Hakkında Tebliğ ile tarımsal yayım ve 

danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli 

bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal 

işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan 

kişi ve kuruluşların desteklenmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık 

hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal 

danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanları 

ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye 

başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve 

işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, 

desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve 

yetkiler, desteklemenin geri alınması ve 

desteklemeden yararlanamayacaklar ile cezai 

sorumluluklara ilişkin usul ve esaslar yer 

almaktadır. 

 

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunacak serbest 

tarım danışmanları ile kuruluşlar ve kuruluşlarda 

istihdam edilen tarım danışmanları Yönetmelik, bu 

Tebliğ ve tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili 

yönergede belirlenen görevleri yerine getirecek. İl 

teknik komitesi tarımsal yayım ve danışmanlık ile 

ilgili yönergede belirlenen işletme kontrol 

sıklıklarını bu Tebliğin uygulama süresince geçerli 

olmak üzere en fazla yüzde elli oranında 

azaltabilecek. 

 

TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve 

kuruluşlar, Tebliğin yayımlanmasından itibaren on 

gün içinde, son başvurunun tatil gününe gelmesi 

halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar 

istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık 

hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe 

müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il 

müdürlüğüne başvuracak. Tarımsal danışmanlık 

hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube 

bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, 

ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne 

başvuru yapılacak. 
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29 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2022/36) ile Rusya Federasyonu menşeli “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ürünü 

ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme 

soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor. Yerli üretim 

dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı kesin önlemin 

yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin 

muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğunun 

anlaşıldığı belirtildi. 

 

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin Kurulmasını İçeren Kanun 

Yayınlandı 

26 Kasım 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de yer alan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluşu ve görevleri ve maden 

kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren düzenlemelere ilişkin ayrıntılar 

belirlendi. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak 

vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verildi. Fiyat 

istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı 

Komitesi kuruldu. 

 

Komite;  

• Hazine ve Maliye Bakanı,  

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,  

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,  

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı,  

• Tarım ve Orman Bakanı,  

• Ticaret Bakanı,  

• Strateji ve Bütçe Başkanı ile  

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan  

oluşacak.  

 

Komite, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini 

toplantılarına davet edebilecek. Komitenin görev ve yetkileri, "para ve maliye politikaları arasındaki eş 

güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek, fiyat 

istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para politikası ve para politikası araçları dışında alınması gereken 

tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde 

bulunmak, kamu tarafından belirlenen veya yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını 

sağlamaya yönelik kararlar almak" olarak belirlendi. Fiyat İstikrarı Komitesine, görev alanına giren 

konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisi verildi. Konusu 

suç teşkil etmemek kaydıyla sosyal denge tazminatı ödediği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, 

büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yetkili veya 

görevli olan sorumluları hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari veya mali yargılama ve takibat 

yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak. Kanunla kamu ihale uzman yardımcılığına 

atanacakların, atama sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 

gerekecek. 

 

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans 

Merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, özellikle bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın 

alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım 

satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50'si kurum kazancından indirilecek. 

  

Rusya Menşeli Düzcam İthalatına Yönelik Nihai Gözden 

Geçirme Soruşturması (NGGS) Açıldı  
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TCMB Faizi 2 Yıl Sonra 

Tek Haneye İndirdi 
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 

politika faizini 1,5 puan indirimle yüzde 9 

seviyesine çekti. Karar metninde faiz indirim 

döngüsünü sonlandırılmasına karar verildiği 

belirtildi. Mevcut politika faizinin yeterli 

düzeyde olduğuna dikkat çeken TCMB parasal 

aktarımı destekleyecek ek tedbirlerin alınacağını 

ve uygulanacak politikaların 2023 para-kur 

metninde yayımlanacağını belirtti. Jeopolitik 

risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet 

üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğünü 

belirten TCMB önümüzdeki döneme ilişkin 

küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü 

güncellenmeye devam ettiğini ve resesyonun 

kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu 

değerlendirmelerinin yaygınlaştığını ifade etti. 

 

Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında 

Kararda Düzenlemeler 

Yapıldı 
 

30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Kararda Değişiklik Yapılması Dair Karar ile 

endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari     

3 milyar TL tutarındaki liman ve depolama tesisi 

yatırımlarının stratejik olarak desteklenmesine 

karar verilebilecek. Bu yatırımlarda stratejik 

yatırımlar için öngörülen komisyon 

değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi 

düzenlenecek. 

 

Kararla, karar kapsamındaki yatırımların 

desteklemesi amacıyla verilecek yatırım 

kredilerine ilişkin hükümleri belirleyen kararın 

11. maddesinde yer alan ve "yatırım taahhütlü 

avans kredisi"ne ilişkin fıkra ile 24. maddesinde 

yer alan otel yatırımları teşvik belgelerinin genel 

teşvik sistemine dönüştürülmesine ilişkin             

9. fıkrası yürürlükten kaldırıldı. 

 

Kararın, imalat sanayiine yönelik düzenlenen 

yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1 Ocak 2017 

ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında 

KDV iadesi, kurumlar vergisi veya gelir vergisi 

indirimine ilişkin geçici 8. maddesi de 

yürürlükten kaldırıldı.  

Tarım Yatırımlarında 

Destek Limitleri Artırıldı 
 

 

29 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete'de yer alan 

2020/24 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile kırsal 

ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla 

uygulamaya konulan tarıma dayalı ekonomik 

yatırımların desteklenmesinde hibeye desteğinde 

proje alt ve üst limitleri artırıldı. Buna göre, daha 

önce desteklemeye dahil olan "tarımsal amaçlı 

kooperatifler ve birlikler" ibaresi "birim 

kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri" 

şeklinde değiştirildi.  

 

Bu kapsamdaki gerçek kişiler ile birim 

kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri 

tüzel kişilerin Tebliğle belirlenen yatırım 

konularında hibeye esas olacak üst sınırlar; yatırım 

niteliği yeni tesis olan başvurularda 5 milyondan     

7 milyon liraya, tamamlama olan başvurularda      

3,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye 

yenileme/modernizasyon olan başvurularda              

3 milyon TL'den 4 milyon TL'ye çıkarıldı. Hibe 

desteğine esas proje alt limiti ise 250.000 TL'den    

1 milyon TL'ye yükseltildi. Yeni düzenlemeye 

göre, yatırımların tamamlanması niteliğindeki 

başvurularda hibeye esas proje gideri sadece inşaat 

faaliyeti, makine ve ekipman alım giderinden ibaret 

olamayacak. Ancak, çelik silo, soğuk hava deposu 

ve sera yatırımları ile su ürünleri yetiştiriciliği 

yatırımları bu hüküm dışında tutuldu.  

 

Aynı gazetede yer alan 2020/25 sayılı Kırsal 

Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik 

Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ ile 300.000 TL'ye kadar başvuruları 

tanımlayan "A iş planı"nda sınırlar; "5000 TL ile 

500.000 TL arası bütçeli başvurular" şeklinde, 

20.000 TL ile 600.000 TL arasındaki başvuruları 

tanımlayan "B iş planı"ndaki sınırlar ise "50.000 

TL ile 1 milyon TL arası bütçeli başvurular" olarak 

değiştirildi.  

 

Bu tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye 

esas olabilecek üst sınırlar; "A iş planı" 

kapsamındaki projeler için 300.000 TL'den 

500.000 TL'ye, "B iş planı" kapsamındaki projeler 

için de 600.000 TL'den 1 milyon TL'ye çıkarıldı. 

Projeye alt limitleri ise; "A iş planı" için 5000 TL 

olarak kayda geçerken, "B iş planı" için 20.000 

TL'den 50.000 TL'ye yükseltildi. 
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30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı 

Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğe (Tebliğ No: 2022/47) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı 

Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe 

(Tebliğ No: 2022/48) geçici madde eklenerek 2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son 

tamamlanma tarihi 30 Haziran 2023 olarak belirlendi. 

 

30 Kasım 2022 tarihli yer alan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle Yönetmeliğin “IBC Kod 

kapsamındaki yükler” başlıklı 17. Maddesinde değişiklik yapıldı. 

 

Yönetmeliğin IBC Kod kapsamındaki yükler başlıklı 17. Maddesinin 5. fıkrasında Asfalt ürünleri hariç 

olmak üzere IBC Kod Bölüm 17’de bulunan tablonun “zararlılar (hazards)” başlıklı “d” sütununda “emniyet 

(safety)-S” ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yükler, kıyı tesislerinde supalan olarak 

elleçlenemeyeceği belirtilmektedir. Bu yükler, ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan 

tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak elleçlenebilmektedir. Kara 

tankerlerinden gemilere yüklemelerde de aynı kural geçerlidir. 

 

Yapılan değişiklikle yönetmelikte belirtilen uygulamadan hariç tutulan Asfalt ürünlerine ek olarak Bitkisel 

Yağlarda söz konusu uygulamadan hariç tutulacak. Böylece “Bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri” kıyı 

tesislerinde suphalan olarak elleçlenebilecek. 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 29.11.2022 tarihinde resmî web 

sitesinde duyurusunu yapmış olduğu Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Bitki Türlerinin 

Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) gereği, 2023 yılı ihracatı kota kapsamında olan; Yılan 

Balığı (Anguilla anguilla) için ihracat kotasının 100.000 Kg ve Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) için ihracat 

kotası miktarının 1500 Kg olduğu belirtildi. 

 

10 Ekim 2022 günü seferlerine başlayan İzmir-Selanik Ropax Hattının işleticisi olan Levante Ferries 

firmasından yapılan duyuruya göre söz konusu seferlerin kış sezonunun 30 Kasım 2022 tarihi itibarıyla 

tamamlandığı, yaz dönemine kadar karşılıklı seferlerin askıya alındığı bildirildi. 2023 yaz sezonunun 

başlangıç tarihlerinin ilerleyen günlerde yapılacak açıklama ile duyurulacağı ifade edildi.  

Kırsal Kalkınma Desteklerinde Yatırım Projeleri Son 

Tamamlama Tarihi Belli Oldu 

Deniz Yoluyla Tehlikeli Yüklerin Taşınması Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapıldı 

Yılan Balığı ve Tıbbi Sülük İçin 2023 Yılı İhracat Kota Miktarı 

Belirlendi 

İzmir-Selanik Ropax Hattı Seferleri Karşılıklı Askıya Alındı 


