
 

 
                     

 
 

2020 EKİM AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

14 Ekim 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 
(Karar: 2020/439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 
454, 455, 456)  

 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdür Yardımcılığına II. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, 

 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Mardin İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne Menduh Dinler, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına 

Ali Murat Sürekli, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına 

Serkan Çelik, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına 

Ömer Bilen, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür 

Yardımcılığına Hüseyin Çumak, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür 

Yardımcılığına Fuat Şimşek 

Atanmıştır. 

21 Ekim 2020 / Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 
3099) 

Anılan Kararın amacı; kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, üretim 
ve kalitenin yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanımının 
yaygınlaştırılması için modern işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile makine, alet 
ve ekipman alımı yatırımlarının desteklenmesidir. 

Bu Karar; 

a)Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurulmasına 
yönelik yatırımlarını, 

b)Yetiştiricilerce, 9/1/2017 tarih ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya 
yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yönelik 
destekleri,  

 



 

 
                     

c)Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nca 
belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının 
desteklenmesini,  

d)Gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli ticari 
hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları, 

e)Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sisteminde 
kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için 
yapacakları arıcılık yatırımlarını, 

f)İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda 
yapacakları yatırımları  

kapsar. 

Bu Karar, Bakanlıkça belirlenecek illerde 2020 – 2022 yıllarında uygulanır. 

Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır: 

 Yatırım Konuları      Uygulanacak Hibe Oranı (%) 
Manda         50 
(Yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon,  
makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı) 
 
Damızlık koç – teke alımı       50 

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı      85 

Kaz ve hindi yetiştiriciliği   75 
(Yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı) 

İpekböcekçiliği         100 
(Besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı     
Ve dut bahçesi tesisi) 

Arıcılık           50 
(Makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı) 
 
21 Ekim 2020 / Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik 
Anılan Yönetmelikte yapılan değişiklik maddeleri aşağıda yer almaktadır. 
MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan 
Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci 
cümlesinde yer alan “kuş gribi” ibaresi “tavuk vebası” olarak değiştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 



 

 
                     

 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
“Ancak kuduz hastalığında, kuduz hayvan tarafından ısırılan ya da hastalıktan şüpheli 
hayvanların sahipleri, hayvanlarının öldürülmelerine rıza göstermez ise sığır cinsi ve tek 
tırnaklı hayvanlar altı ay, koyun ve keçi türü hayvanlar üç ay, masrafları sahibine ait olmak 
üzere karantinaya alınır ve karantina süresince sahibine yediemin olarak teslim edilir.” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 7 – (1) Tazminat verilecek hastalık tespit edilmesi durumunda hayvansal ürün, 
yem, madde ve malzemelerin imhası, ilgili hastalığın korunma ve mücadele yönetmelikleri 
doğrultusunda gerçekleştirilir. Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile 
imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu 
tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, aşağıda açıklandığı şekilde sahiplerine tazminat 
olarak ödenir: 
a) Ruam, sığır vebası, Afrika at vebası, tavuk vebası, scrapie, sığırların süngerimsi beyin 
(BSE) hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve 
malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı. 
b) Şap, sığır tüberkülozu, sığırların nodüler ekzantemi, sığır brusellozu, koyun ve keçi 
brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve 
malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı. 
c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, 
nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı. 
(2) Kuduz hastalığından şüpheli sığır cinsi ve tek tırnaklı hayvanlar altı ay, koyun ve keçi 
türü hayvanlar üç ay, masrafları sahibine ait olmak üzere karantinaya alınır ve karantina 
süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler halk sağlığının korunması için imha edilir 
ve tazminat ödenmez.” 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik 25/9/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
 
21 Ekim 2020 / İthalat Rejimi Kararına Ek Karar  
 
Anılan Kararda, aşağıdaki tabloda gümrük istatistik pozisyonu (G.T.I.P) belirtilen ürünlere 
ilişkin satırlar aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

G.T.İ.P. Gümrük Vergisi Oranı (%) Dipnot 

AB, 
EFTA, 
F.ADA. 

GÜR. B. 
HER. 

G. 
KORE 

MLZY. SİNG. KOS. D-8 D.Ü. 

100119000000 - 
Makarnalık buğday 
(durum buğdayı); 
tohumluk olmayan 

45 45 0 45 45 45 45 45 45 1 

100199000011 - Adi 
buğday; tohumluk 
olmayan 

45 45 0 45 45 45 45 45 45 1 

100199000012 - Mahlut; 
tohumluk olmayan 45 45 0 45 45 45 45 45 45 1 



 

 
                     

100199000013 - Kaplıca 
(kızıl) buğday; tohumluk 
olmayan 

45 45 0 45 45 45 45 45 45 1 

100390000011 - Beyaz 
arpa; tohumluk olmayan 35 35 0 35 35 35 35 35 35 1 

100390000012 - Arpa; 
maltlık 35 35 0 35 35 35 35 35 35 1 

100390000019 - Diğer 
arpa; tohumluk olmayan 35 35 0 35 35 35 35 35 35 1 

100590000019 - Mısır 
(diğer) 25 25 0 25 25 25 25 25 25 1 

(1) Gümrük Vergisi 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.  

 
22 Ekim 2020 / Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23) 
 
Anılan Tebliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların 
bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda 
işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı 
gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin 
hususları belirlemektir. 
Okul Gıdası Logosu bulunan ürünler; bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de 
satışa sunulabilir. 
 
Bu Tebliğin; 
a) 5 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile 7 nci maddesi 6/9/2021 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
 
Anılan maddeler aşağıda yer almaktadır. 
Madde 5 - (2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde 
faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde 
doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar için 
Bakanlıktan okul gıdası onayı alınması zorunludur. 
(4) Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılamaz. 
 
Okul Gıdası Onayı 
MADDE 7 – (1) Gıda işletmecisi, bu Tebliğ kapsamında okul gıdası onay işlemleri için Ek-
3’te yer alan Başvuru Dilekçesi ile Ek-1’de yer alan Okul Gıdası Onay Başvurusunda 
İstenen Bilgi ve Belgelerden oluşan dosya ile il müdürlüğüne müracaat eder. 

(2) Okul gıdası onay başvurusunda bulunan gıda işletmesine il müdürlüğü tarafından 

yerinde denetim yapılır. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik şartlarının uygun 

bulunması durumunda başvuru dosyası incelemeye alınır. 

 
 
 
 
 



 

 
                     

 
(3) İl müdürlüğü Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak okul gıdası kriterleri ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerine göre dosya ile ilgili gerekli incelemeleri yapar. 
(4) Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yanlış hazırlanmış olması durumunda il 
müdürlüğü eksiklik ve/veya yanlışlıkları gıda işletmecisine 15 gün içerisinde resmi yazı ile 
iletir. Gıda işletmecisi yazının teslim alınmasından itibaren 20 gün içerisinde gerekli 
düzenlemeleri yaparak il müdürlüğüne bildirir. 20 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri 
yapmayan gıda işletmecilerinin başvuru dosyaları iade edilir. 
(5) Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda; il müdürlüğü onaylamış 
olduğu Okul Gıdası Logosu kullanılacak ürünleri gıda işletmecisine, Ek-5’te yer alan Onay 
Takip Formunu ise resmi yazı ile Bakanlığa gönderir. 
(6) Okul gıdası onayı almış gıda işletmeleri ve ürünler Bakanlık internet sayfasında 
yayımlanır. 
 
24 Ekim 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar  

 Tarım ve Orman Bakanlığında açıkta bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 

Harun Seçkin, 

 Orman Genel Müdürlüğü’nde açıkta bulunan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne 

Zafer Derince, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’ne Zafer Çapkın, 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açıkta bulunan Kamu Finansmanı Genel 

Müdürlüğü’ne Abdullah Bayazıt, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü’ne Ahmet Yalçın Yalçınkaya atanmıştır. 

 
27 Ekim 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 

 Tarım ve Orman Bakanlığında Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa 

Uzun, 

 Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne Faruk Bayraktaroğlu 

Atanmıştır. 
 
27 Ekim 2020 / Ulusal Kalkınma Strateji Belgesi ile ilgili 2020/14 Sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
 
31 Ekim 2020 / Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği 
Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu 
MADDE 4 – (1) UGKK; Bakanlıktan gıda konusunda görev yapan üç üye, Sağlık 
Bakanlığından en az daire başkanı düzeyinde iki üye, her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı 
seçilecek gıda konusunda uzman bilim insanı niteliğinde ikişer üye, Türk Standardları 
Enstitüsünden bir üye, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil 
toplum kuruluşundan bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. 
(2) UGKK’da temsilcisi yer alacak faaliyet konusu gıda olan sivil toplum kuruluşu, İçişleri 
Bakanlığından alınan kayıtlar değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir. 
 
 
 
 
 
 



 

 
                     

 
(3) UGKK Başkanı ve Başkan Yardımcısı Bakanlık temsilcileri arasından Bakan tarafından 
atanır. Başkanın katılamadığı toplantılarda UGKK Başkanlığını Başkan Yardımcısı yürütür. 
(4) UGKK sekretaryası Bakanlık tarafından yürütülür. 
(5) UGKK üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri dışındaki 
üyeler üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. 
(6) UGKK üyelerinden, görev süresi dolmadan görevinden ölüm, emeklilik, uzun süreli 
hastalık, istifa gibi nedenlerle ayrılanların yerine, ayrılan üyenin temsil ettiği 
kurum/kuruluş en geç otuz gün içerisinde yeni bir üye belirler. Yeni üyenin görev süresi 
diğer üyelerle birlikte sona erer. 
(7) Yeni dönem UGKK üyeleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Yeni 
üyeler, mevcut UGKK görev süresi dolmadan en az on beş gün önce Bakanlık makamının 
onayına sunulur. 
 
Alt komisyonların kuruluşu 
MADDE 7 – (1) Alt komisyonlar Bakanlık tarafından konu ile ilgili kurum, kuruluş, 
üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulur ve UGKK tarafından 
onaylanır. 
(2) Alt komisyonlar en fazla otuz üyeden oluşur. 
(3) Bakanlık tarafından alt komisyonlar bünyesinde; farklı konulara göre çalışma grupları 
kurulabilir. 
(4) Üyeler, sağlık raporu, geçici görevlendirme, yıllık izin ve benzeri mazeretlerini yazılı 
olarak sekretaryaya bildirirler. Ancak acil durumlarda yazılı bildirim sonradan yapılmak 
kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum, üyenin bağlı olduğu komisyon 
Başkanına bildirilir. 
(5) Mazeret bildirmeden art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, UGKK kararı ile 
iptal edilir. 
(6) Alt komisyon üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer, başkanın 
olmadığı durumlarda alt komisyona başkan yardımcısı başkanlık eder. 
(7) Alt komisyonların sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür. 
(8) Alt komisyon toplantılarına sadece alt komisyon üyeleri katılabilir. Toplantılara 
gözlemci yedek üye ve benzeri sıfatlarla katılım sağlanamaz. 
(9) Üniversite ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, en fazla iki alt komisyonda görev alabilir. 
(10) Alt komisyonlarda her sivil toplum kuruluşundan en fazla beş üye yer alabilir. Sivil 
toplum kuruluşu üyeleri ilgili konuda en az üç yıl çalışmış olmalıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


