
 

 

2020 TEMMUZ AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 1 Temmuz 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2020/311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321) 

 Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri 

gereğince İsmail ÜZMEZ atanmıştır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim METE, 3 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.  

 Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Orhan 

ÖZÇALIK atanmıştır. 

 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Cemal ÇALIK 

atanmıştır.  

 7 Temmuz 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2020/324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335) 

 Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında 

başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Ersoy İŞLEYEN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince atanmıştır.  

 Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Metin 

ÖZTÜRK atanmıştır.  

 Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Yaşar BALTACI atanmıştır.  

 11 Temmuz 2020 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 

Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2748) 

 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine 

İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Karar 

hükümlerine göre hibe sözleşmesi imzalamış, ancak Bakanlıkça verilen ek sürelere 

rağmen yatırımlarına ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile yapı kullanma izin 



 

belgesini alamayan yatırımcılar, bu maddenin yayımını izleyen 60 gün içerisinde eksik 

belgelerini tamamlamaları halinde projelerini süresi içerisinde tamamlamış sayılır ve 

bu projeler için fesih işlemi uygulanmaz. 

(2) Birinci fıkra hükümlerine göre tamamlanan yatırımlar için yatırım projelerinin son 

tamamlanma tarihi olarak belirlenen gün itibarıyla düzenlenecek hakediş karşılığı hibe 

ödemeleri yapılır.” 

 11 Temmuz 2020 / Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 

Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2749) 

 Amaç ve Kapsam 

Bu Karar, Covid-19 salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli 

hayvancılık işletmelerine; yem maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmelerini 

önleyerek üretimde sürdürülebilirliğin ve üretici fiyatlarında istikrarın korunması 

amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere yem desteği yapılmasına ilişkin usul ve 

esasları kapsar. 

 Yem desteği 

(1) Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelerden; 

a) Manda dahil 20 başa kadar (20 dahil) anaç sığırı ve/veya besilik erkek sığırı olan 

yetiştiricilere hayvan başına 65 TL, 

b) 50 başa kadar (50 dahil) anaç küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere hayvan başına 

6,5 TL, 

Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre destekleme ödemesi yapılır.  

 19 Temmuz 2020 / Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Satış Yerlerinin 
Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:  

“Bu Yönetmeliğin amacı; kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp 
satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün bekletildikleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve 
hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını 
engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını 
desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve bu 
yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemektir.”  

 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan ifade, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“Bu Yönetmelik, kasaplık, besilik, damızlık ve her ne amaçlı olursa olsun, gerçek ve 
tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar tarafından kurulmuş ve kurulacak olan, 
hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün gibi kısa süreyle bekletildikleri 
hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri, hayvan 
park ve panayırlarının, teknik, sağlık ve hijyenik şartları ile bu yerlerin kuruluş, 



 

ruhsatlandırma, çalışma, denetleme ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması 
durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.” 

 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“b) Hayvan satış yeri: Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış 
merkezi ile hayvan park ve panayırlarını,” 

 Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere “Hayvan toplama ve satış 
merkezi niteliğindeki hayvan satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli asgari 
teknik ve hijyenik şartlar” maddesi eklenmiştir. 

 28 Temmuz 2020 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar 
(Karar Sayısı: 2800) 

 Bu Karar; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir 
düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun 
sağlanması için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal 
pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda 
güvenilirliğinin 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 ve kırsal 
toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni 
teknoloji içeren tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı 
yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 
hazırlanmıştır. 

 Bu Karar aşağıda belirtilen tarıma dayalı ekonomik yatırım konularını kapsar: 

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve 
paketlenmesine yönelik yatırımlar; 

b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, 
c) Bu Karar kapsamında yer alan tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları arasında 

bulunan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; 
yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya lisanssız 
elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten 
tesisler, 

d) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, 
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına 

yönelik yatırımlar. 

 Bu Karar aşağıda belirtilen kırsal ekonomik altyapı yatırım konularını kapsar: 

a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri. 
b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar. 
c) Bilişim sistemleri ve eğitimi. 
d) El sanatları ve katma değerli ürünler. 
e) İpekböceği yetiştiriciliği. 
f) Su ürünleri yetiştiriciliği. 
g) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları. 



 

h) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği. 

 Bu Karar kapsamında, kararda yer alan birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen yatırım 

konularından aşağıdaki nitelikte olanlar desteklenir: 

a) Yeni yatırımlar. 
b) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar. 
c) Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik 

yatırımlar. 

 28 Temmuz 2020 / Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili 
Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin 
Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 31 Temmuz 2020 / Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan 
Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan 
İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 
2810) 

 Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı 

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23üncü maddesinde 
belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden 
kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 
tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için 
kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2nci maddesi kapsamındaki uzatma 
süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 
belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra 
başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.  

 31 Temmuz 2020 / Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 
Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812) 

 

 


