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5 Ekim 2018 

FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

 

Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim 

logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan ilgili tebliğ, perakende 

olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat listelerini kapsamaktadır. 

 

İlgili tebliğ’e göre  etiketlerde ve fiyat listelerinde 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, 

d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, 

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

 

Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde 

yerleştirilmesi zorunludur.  Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde, aşağıdaki logo’da 

belirtilen orijinal renklerinde ve şeklinde yer alır. Yerli üretim logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi 

gereken durumlarda belirtilen oranlara uyulur. Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Tebliğ 

hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Tebliğe aykırı 

uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı 

yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir. 

 

 

      
Ekim ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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6 Ekim 2018 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA 

HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/51) 

 

İlgili tebliğ ile sözleşme tiplerine göre 

değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 

Türkiye’de yerleşik kişiler, kendi aralarında 

akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt 

içinde yer alan gayrimenkuller olan konut ve 

çatılı işyeri dâhil; 

 

•  Gayrimenkul satış sözleşmelerinde belirlenen 

satış bedelleri ile bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini, 

 

• Gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde 

belirlenen kira bedelleri ile bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini, 

 

• Türkiye’de yerleşik kişiler, kendi aralarında 

akdedecekleri, yurt dışında ifa edilecekler 

dışında kalan, iş sözleşmelerinde, sözleşme 

bedeli ile bu sözleşmelerden kaynaklanan 

diğer ödeme yükümlülüklerini, 

 

ve bunlar gibi pek çok sözleşmeden doğan 

ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı 

düzenlenmiştir. 

 

  

  

9 Ekim 2018 

YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ 

VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin 

Yönetmeliğin 13. maddesine ölçüm ile ilgili olarak; 

 

“(2) Bir üretim tesisinin ve varsa barasına bağlı 

tüketim tesislerinin gerçekleştirmiş olduğu elektrik 

enerjisi tüketimine ilişkin olarak, ilgili ölçüm 

noktalarından yapılan çekişlerin herhangi bir 

tedarikçinin portföyünde yer almaması halinde, 

ilgili fatura dönemindeki bu üretim tesisine ait 

uzlaştırmaya ilişkin aylık toplam üretim miktarı 

düşüldükten sonraki aylık net çekiş miktarı da 

birinci fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüğü oranı 

hesabında dikkate alınır. 

 

(3) Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca otoprodüktör lisansı üretim 

lisansına dönüştürülen lisans sahibi tüzel kişilerin, 

söz konusu lisansları kapsamındaki üretim 

tesislerinin barasına bağlı olmaksızın nakil yoluyla 

beslenen kendilerine ait tüketim tesislerine 

sağladıkları elektrik enerjisi de ikinci fıkradaki 

esaslara göre ödeme yükümlülüğü oranı hesabında 

dikkate alınır.” 

 

Maddeleri eklenmiştir. 
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10 Ekim 2018 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 21) 

 

İlgili tebliğ ile birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Buna göre; 

 

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan 

edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. 

Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen 

bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır. 

 

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin 

ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı 

ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır. 

 

    Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı 

olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve 

hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü 

aranır. 

 

 

 

 

 

  

19 Ekim 2018 

 

ÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİĞİ 

 

Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış 

ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için 

gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik ürün veya hizmetlere çevre etiketi 

verilmesi ile ilgili kriter belirleme ve geliştirme, başvuru, değerlendirme, çevre etiketinin şekli, kullanma 

izni, süresi, izleme, denetim, strateji belirleme, bilinçlendirme, tanıtım ve eğitim çalışmalarına ait usul ve 

esasların belirlenmesi ile ilgili yetki, görev ve sorumlulukları kapsamaktadır. 



  
      

HUKUKİ GELİŞMELER BÜLTENİ – EKİM 2018 

24 Ekim 2018 

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA 

KANUN 

 

Kanunun amacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin (Banka), çağdaş 

kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, 

sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon 

kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların 

finanse edilmesi ile kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dâhil, tüm kalkınma ve yatırım 

bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamaktır. 

 

Tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu, Banka tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Fonu 

İç Tüzüğünün ticaret siciline tescil olmasıyla süresiz olarak kurulur. Türkiye Kalkınma Fonu ve bu 

Fonun bünyesinde oluşturulacak alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile İç Tüzüğünün tescil ve ilan 

işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen 

tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa 

olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile 

her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta 

muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan 

istisnadır. 

 

  

  

26 Haziran 2018 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SIRA NO: 502) 

İşletme hesabı esasındaki önemli sayıdaki mükelleflerimizin (yaklaşık 1 milyon 200 bin mükellef)  

1/1/2019 tarihinden itibaren defter kayıtlarını GİB tarafından internet ortamında sunulan Defter 

Beyan Sisteminde oluşturacaklarından, Söz konusu bildirimleri büyük çoğunluğunu mükellef adına 

yerine getirecek meslek mensuplarının yılsonu iş yüklerinin yoğun olmasından,  Bildirimlerin usulü 

hakkında tüm mükelleflerin bilgilendirilmesi, tanıtımı için ilave süreye ihtiyaç duyulması 

nedenleriyle, 1/10/2018 tarihin 1/1/2019 olarak değiştirilmesi amacıyla 502 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği hazırlanmıştır. 
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