
 

 
                     

 

 

AĞUSTOS AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

4 Ağustos 2022 - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı 

Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  

4 Ağustos 2022 - 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 Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik  

Her iki Yönetmeliğe de aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin feshi 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik kapsamında 1/4/2022 tarihinden önce ihalesi yapılan 

mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla 

devam eden sözleşmeler için 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 

gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı, 1/1/2022 - 31/3/2022 tarihleri arasında 

(bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilmesi veya bu Yönetmelik 

kapsamında 1/1/2022 tarihinden önce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk 

Lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme 

bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmelerin yüklenicinin başvurusu 

üzerine feshedilerek tasfiye edilmesi hususlarında 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler 

uygulanır.” 

4 Ağustos 2022 – “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 

2021/43)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/17) 

7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri 

Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) 

bendinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. , 

 

 

 

 

 



 

 
                     

 

ç) Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-810 “510-960” gün arasında veya 

destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-

450 “235-600” gün olmalıdır. Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı 

olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır. E-ıslahta kayıtlı ölü 

doğum ve yavru atma hadiseleri buzağılama olarak kabul edilir. İneklerin, TÜRKVET 

kayıtlarında bulunan, ancak e-ıslaha kayıt edilemeyen buzağıları hesaplamalarda dikkate 

alınmaz. Embriyo transferi sonucu doğan buzağıları kapsamaz. 

 

20 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete ’de “Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (No: 2022/10)  

Bu Tebliğin amacı; şekerlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, 

üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak üzere 

bu ürünlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.  

Bu Tebliğ, yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şeker, şeker çözeltisi, invert şeker 

çözeltisi, invert şeker şurubu, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz veya 

dekstroz monohidrat, dekstroz veya susuz dekstroz, fruktoz ile pudra şekerini kapsar. Bu 

Tebliğ, bu Tebliğde tanımlanan ürünlerden elde edilen şekerlemeler ve kelle şekerini 

kapsamaz. 

 


