
 

 
                     

 

 

EYLÜL AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

1 Eylül 2022 - Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5992) 
 
Kararda yer alan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, 

Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van'ın belirtilen ilçeleri için 6 Haziran-21 

Eylül döneminde, diğer ilçeler için 6 Haziran ile 1 Eylül arasında TMO'ya buğday ve arpa 

satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecektir.  

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik ürün senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, takas 

işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi 

durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül'e kadar, diğer il ve 

ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül’e kadar TMO'ya satış onayı veren üreticilerden 

yapılacak alımlarda, 30 Eylül'e kadar düzenlenen ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS 

alım satım belgeleri değerlendirilecektir. 

Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından tanzim edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri, 

gerekli kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu yerleşim biriminin sorumluluk 

alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ödeme 

gerçekleştirilecektir. 

Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle 

birlikte 30 Eylül'e kadar ÇKS'de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

Karar, 6 Haziran 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

 
4/9/2022 (mükerrer) - Orta Vadeli Program (2023-2025)'ın Onaylanması Hakkında 
Karar 
 
6 Eylül 2022 - Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6004) 
 
Bu karar, mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et 
üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticinin girdi tedarikinin önceden 
planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amacıyla, yayımı tarihinden itibaren 5 yıl 
süreyle uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 
 
 
 
 



 

 
                     

 
 
Bu kararın yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süre zarfında besicilik sözleşmesi yapan 
yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında karkas 
ağırlığı; 

• 201-250 kg olanlara 2,5 TL/kg, 
• 251-300 kg olanlara 3,5 TL/kg, 
• 301 kg ve üzeri olanlara 5 TL/kg 

Destekleme ödemesi yapılır.  
 
9 Eylül 2022 - Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)'de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/22) 

Tebliğ değişikliği ile 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul 

Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Geçiş hükmü 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 inci maddenin 

ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 7 nci maddesi hükümleri 11/9/2023 tarihine kadar 

uygulanmaz.” 

Uygulaması ertelenen tebliğin 5 maddesinin ilgili fıkraları ile 7. madde aşağıda yer 

almaktadır: 

5. Madde (aşağıdaki fıkralar ertelendi): 

(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. 

(3) 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 ambalajında Okul 

Gıdası Logosunun bulunması zorunludur. 

(4) Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılamaz. 

 

7. Madde (ertelendi): 

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. 

 

10 Eylül 2022 - Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 
 
Anılan karara göre; 
 

• Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne 

Durali Koçak atanmıştır. 

• Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür 

Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş atanmıştır. 

• Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Turgut Çandır görevden alınmıştır. 

• Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Çorum İl 

Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz 

Erkaya görevden alınmıştır. 

• TİGEM Genel Müdür Yardımcıları Ali Osman Kıyak, Sait Kocabay ve Ertuğrul Anbar 

görevden alınmıştır. 

• TİGEM Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Anbar görevden alınmıştır. 

• TMO Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa 

Alpaslan ve Nebi Çelik atanmıştır.  

 

14 Eylül 2022 - Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 6030) 

14 Eylül 2022 - Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) 

 

 

 



 

 
                     

 

 

15 Eylül 2022 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal 

Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama 

Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 

2022/26) 

Yayınlanan tebliğ değişikliğine göre, 

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair 

Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları 

Tebliği’nin kapsamı 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 

• Tebliğde Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler başlığı altında kanatlı sektörüne 

yönelik çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

• Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler başlığı altında 21. Madde ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“(2) Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makineleri (sağım robotları), 

sabit güneş enerjisi sistemleri, lineer ve center pivot sulama sistemleri ve sera 

ısıtıcılarında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım 

Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik kapsamında kredi uygunluk belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney 

raporu esas alınır.” 

• Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler başlığı altında 3. maddenin 4. fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin ortaklarının/üyelerinin kapasiteleri 

ile uyumlu olmak kaydıyla ortak sağım ünitesi (sağım makinesi/sistemi ve soğutma tankı 

alımı) ve süt analiz cihazı, yem karma makinesi, balya makinesi alımına yönelik kredi 

talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. Bu amaçla kredi talep edecek tarımsal amaçlı 

kooperatif ya da üretici birlikleri, kredi başvurusunda ortak sağım ünitesinden 

yararlanacak ortaklarının/üyelerinin isimlerini ve sağmal hayvan varlıkları ile ilgili bilgileri 

yazılı bir liste halinde ilgisine göre Banka veya TKK’ya bildirir. 

• Doğal afetler nedeniyle kredilerin ertelenmesi/taksitlendirilmesi başlığı altında yer 

alan Tebliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve altıncı fıkrasının (d) bendinde yer 

alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.  

 

 

 



 

 
                     

 

23 Eylül 2022 - Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

24 Eylül 2022 - Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği 
(Tebliğ No: 2021/22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/25) 

Anılan değişiklik tebliğinde, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama 
Tebliği’nin 5’inci maddesinin altıncı fıkrasına yeni bir bent eklenmiştir. Buna göre; 

“j) Destekleme döneminde her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle veri giriş yetkisi 
iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerine üye/ortak yetiştiricilerin; desteklemeye esas 
başvuru ve diğer tüm iş ve işlemleri varsa veri giriş yetkisi bulunan başka bir 
üretici/yetiştirici örgütünce yapılır, üyelerin/ortakların veri giriş yetkisi iptal edilen 
üretici/yetiştirici örgütünün dışında herhangi bir üyeliği/ortaklığı yoksa esas başvuru ve 
diğer tüm iş ve işlemleri il/ilçe müdürlüğünce yürütülür.” 

 

 

 

 

 


