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Mevzuat:   

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk 
Değerlendirmesi Çalışmaları ile İlgili 2016/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 21 Ekim 2016 Tarihli ve 29864 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161021.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021.htm 

 

 

 Özet:   

Bu genelge ile FATF IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmelerin ne zaman olacağı ve bu kapsamda 
mali eylemin görev gücü, ülkemiz ve uluslararası alanda finansal sistemler ile ilgili 
açıklamalar yapılmıştır. Finansal sisteme tehdit oluşturan terör eylemlerine karşı bir tavır 
sergilenmesi, uluslararası standartlara uyulması gereğine değinilmiştir. Çalışmaların süresi 
içinde ve aksamadan gerçekleştirilmesi için oluşturulan “Proje Yönlendirme Komitesi’ne” 
dahil edilen kurumlar sayılmıştır. Komitenin görevleri, çalışma usul ve esaslarının Komite 
tarafından belirleneceği, sekretaryanın MASAK tarafından yönetileceği, ihtiyaç duyulması 
halinde sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin de çalışma gruplarına dahil 
edileceği yayınlanmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021-2-1.pdf 
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Mevzuat:   

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 21 Ekim 2016 Tarihli ve 29864 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161021.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021.htm 

 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir 
düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması 
için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının 
geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen 
yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan 
kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma 
kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların 
desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

Tebliğin tanımlar kısmında İl proje değerlendirme komisyonu düzenlenmiş ve: “ Vali 
yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, yatırım izleme 
koordinasyon başkanlığı veya il özel idaresi genel sekreterliği, il çevre ve şehircilik 
müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç duyulması halinde proje 
konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu 
temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulur.” şeklinde belirtilmiştir.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021-3.htm 
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Mevzuat:   

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında 
Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 21 Ekim 2016 Tarihli ve 29864 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161021.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021.htm 

 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile, Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması 
Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “31/8/2016” ibaresi “31/12/2016” olarak ve ikinci fıkrasında yer alan “31 
Ağustos 2016” ibaresi “31 Aralık 2016” olarak değiştirilmesi düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021-4.htm 
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