
 

 

2020 HAZİRAN AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 2 Haziran 2020 / Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma 

Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 

geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya 

toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış 

yetkisi devam eder. Ancak bu kişilerin 13 üncü maddede belirtilen sınav başarı belgesi 

hariç olmak üzere diğer bilgi ve belgeler ile faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne en 

geç 31/12/2020 tarihine kadar başvuru yapmaları ve belgelerini bu Yönetmelik 

hükümlerine uygun şekilde yenilemeleri zorunludur.” 

 3 Haziran 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2020/251, 252, 253) 

 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü’ne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri 

gereğince Nurettin TAŞ atanmıştır. 

 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu 

Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8inci maddesi ile 3 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Osman YILDIZ 

atanmıştır.  

 5 Haziran 2020 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(No: 2020/16) 

 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma 

Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 

(Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu maddesinde yer alan;   

“Yatırım süresi 

MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 29/5/2020’dir. 

Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il 

müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak 



 

üzere verilecek süre içinde fiziki gerçekleşmesi tamamlanır. 29/5/2020 tarihinde veya 

ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini 

alamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde doksan günü aşmamak 

üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilir.” 

İfadesindeki “29/5/2020’dir.” ibaresi “28/8/2020’dir.” olarak, “29/5/2020” ibaresi 

“28/8/2020” olarak değiştirilmiştir. 

 9 Haziran 2020 / Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 

2020/15) 

 Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık 

politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği 

sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesidir. 

(2) Bu Tebliğ, 8/5/2020 tarihli ve 2502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 

konulan 2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine 

İlişkin Kararda yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 Kaynak aktarımı ve ödemeler 

MADDE 4 – (1) Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, 

bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık 

tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir. 

 Çiğ süt desteklemesi 

MADDE 5 – (1) Çiğ süt desteklemesi; üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine 

Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-

Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu karşılığında kendisi, 

yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)’nin üzerinde paya sahip 

oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir 

yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere ödenir. 

(2) Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; inek, manda, koyun 

ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan 

soğutulmuş inek sütü ve 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)'e göre 

sınıflandırılan inek sütü için, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar 

üzerinden ödenir. Döneminde başvurusunu ve evraklarını tamamlamayanlar 

desteklemeden yararlandırılmaz. 

(3) Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, 

üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel 

Müdürlüğüne satan üreticiler desteklemeden yararlandırılır. Desteklemede, 1 

kilogram süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınır. 



 

(4) 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Arzına Dair 

Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten 

işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt 

belgesine sahip ve BSKS’ye kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip 

BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine, fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/ müstahsil 

makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt 

desteklemesinden yararlandırılır.    

 9 Haziran 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2020/257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266) 

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

Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3üncü maddeleri 

gereğince Hasan KANCA atanmıştır. 

 Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan; 

 Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Osman GÖLLÜCE, 

 Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Temel AKKUŞ, 

 Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne, Doğu Anadolu 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin YILDIRIM, 

 Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Ceylan ER, 

 Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Musa AYDEMİR 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince atanmıştır.  

 12 Haziran 2020 / Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hayvan Ticareti 

Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan;  

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

g) Satıcı: Doğrudan ya da dolaylı olarak ticari hayvan alım satımı yapan, bu hayvanlarla 

bağlantılı olarak düzenli bir cirosu bulunan ve hayvanları satın almasından itibaren 

azami koyun ve keçi türü hayvanları yirmi dokuz gün, sığır cinsi hayvanlar ile domuz 

türü hayvanları ise otuz gün içerisinde tekrar satan veya hayvanların ilk bulunduğu 

yerden kendi mülkiyetinde bulunan ve bulunmayan başka bir yere taşıyan ve bu 

Yönetmelikte belirtilen koşulları karşılayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,”  

ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 



 

“g) Satıcı: Doğrudan ya da dolaylı olarak ticari hayvan alım satımı yapan, bu hayvanlarla 

bağlantılı olarak düzenli bir cirosu bulunan veya hayvanların ilk bulunduğu yerden 

kendi mülkiyetinde bulunan ve bulunmayan başka bir yere taşıyan ve bu Yönetmelikte 

belirtilen koşulları karşılayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,” 

 Aynı Yönetmeliğin 16ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “MADDE 16 – (1) Bu 

Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen satıcılar il/ilçe müdürlüklerince süre 

verilerek uyarılır. Hastalık, ölüm gibi mücbir sebep dışında verilen süre içerisinde 

yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen satıcıların çalışma izni belgeleri il/ilçe 

müdürlüğü tarafından iptal edilir.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 26 Haziran 2020 / 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 

 Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın 

kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak 

hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine veya vekaletle kestirmelerine yardımcı 

olunması, kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin 

eğitilmesi, alınacak tedbirler ve bu konulara ilişkin diğer hususları düzenlemektir.  

 Kurban satış yerlerinde müşterilere yönelik aşağıdaki önlemlere uyulması sağlanır: 

 Müşteriler, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını 

okumalıdır. 

 Girişte el antiseptiği kullanmalıdır. 

 Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı olan veya temaslısı müşteriler, 

hayvan satış alanlarına girmemelidir. 

 Hayvan satış alanlarında maske takılmalıdır. 

 Müşteri ve satıcılar, hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalıdır. 

 Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamalıdır. 

 Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmalıdır. 

 Abdesthanelerde ve tuvaletlerde eksik malzeme olmaması için gerekli 

tedbirler alınır, devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması temin edilir. 

 Kurban satış yerlerinde satıcılara yönelik aşağıdaki önlemlere uyması sağlanır: 

 Satıcılar, hayvan satış alanlarında bilgilendirme tabelalarını okumalıdır. El 

antiseptiği kullanması ve gerekli sıklıkta ellerin yıkanması sağlanmalıdır. 

 Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı olan veya temaslı satıcılar, 

hayvan satış alanlarına girmemeli ve bu durumda olduğu tespit edilen 

satıcıların derhal en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanır. 



 

 Satış ünitelerinin önüne COVID-19 için bilgilendirici afiş asılmalı ve el 

antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmalıdır.  

 Müşteri ile el teması (tokalaşma) yapılmamalıdır. 

 Hayvan satış alanlarında maske takılmalıdır. Maske nemlendikçe ya da 

kirlendikçe yeni bir maske ile değiştirilmelidir. Yeni maske takmadan önce ve 

sonra el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Satıcı sık sık elini yıkamalı veya el antiseptiği (özellikle her para ödemesinden 

sonra) kullanmalıdır. 

 Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 1,5 metre olmalıdır. 

Satış ünitesinde bulunan satıcılar, diğer satış ünitesinde olanlarla temas 

etmemelidirler. 

 Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar 

 Kurbanlık hayvanlar,  Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi 

almış kesimhaneler ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde “Kasaplık 

Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış 

“Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri 

bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi 

bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil 

kişilerce kesilir. 

 Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri 

yapılamaz. 

 Kesim yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri 

ile din görevlileri işbirliğinde etkin olarak denetlenir ve kontrol edilir.  

 Kesim yerlerindeki atıkların çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli 

önlemler alınır. 

 Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan hayvansal 

atıklar, kist hidatik ve diğer zoonotik hastalıkların bulaşma riskine karşı hayvan 

atıkları (karaciğerler, akciğerler ve benzerleri) kesinlikle evcil ve yabani 

hayvanlara verilmez. 

 Belediye ve/veya muhtarlıkça çevre ve toplum sağlığı dikkate alınarak temizlik 

yaptırılır. 

 


