
 

 
                     

 

 

2022 ŞUBAT AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

1 Şubat 2022 - Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik  

Anılan yönetmelikte, sıralama uygulamaları, tüketici değerlendirmeleri, tüketici 

şikâyetlerinin yayınlanmasına ilişkin uygulamalar, kılavuzların hazırlanması ve indirim 

uygulamaları ile ilgili hususlarda değişiklik yapılmıştır.  

2 Şubat 2022 - Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik  

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde çiğ süt ve kırmızı et için 

yükümlülükler, 31/12/2021’den 31/12/2023’e ertelenmiştir. 

2 Şubat 2022 – Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında 

Karar 

Kararın amacı, ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve 

alınacak tedbirler hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili 

bakanlıklar, başkanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımıyla yapılacak çalışmalardaki görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir.  

Bu karar, tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak üzere ilgili bakanlıklar ve başkanlıkların 

çalışmaları yanında, Tarımsal Kuraklık Yönetimince alınan kararlar ve uygulamalar 

doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu ziraat 

alanlarında su yönetimi, yatırımlar, tarım teknikleri, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama 

teknikleri, hastalıklar ve zararlılarla mücadele, ekonomik ve sosyal destekler, mera 

otlatma planları, arazi kullanım planları, kısıtlamalar ve acil eylemin uygulanmasına 

yönelik her türlü tedbiri kapsar. 

13 Şubat 2022 - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 

Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189) 

 Karara göre, temel gıda ürünlerinde KDV oranı %8'den %1'e indirilmiştir. 

 

 

 

 



 

 
                     

 

18 Şubat 2022 - Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği 

Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol laboratuvarlarının 

denetimleri, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile gerçek ve tüzel 

kişilere ait kurulan veya kurulacak özel gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş izni, 

çalışma izni, denetimleri, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Bu Yönetmelik, gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemeler ile yem ve gıda 

üretimi amacıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımlarının güvenilirliği, hijyen 

ve kalite analizlerinin yapıldığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol laboratuvarları ile 

gerçek ve tüzel kişilerce kurulan veya kurulacak özel gıda kontrol laboratuvarlarının 

çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Bu Yönetmelik, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatı kapsamında 

kurdukları veya yetki verdikleri laboratuvarlar, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile 

tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren üretici birlikleri, kooperatif gibi organizasyonların 

kendi mevzuatı kapsamında kurdukları ve kendi üyeleri için hizmet verecekleri 

laboratuvarların 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Kanununun resmî kontrol kapsamında olmayan analiz hizmetlerini kapsamaz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde veteriner hizmetleri ile gıda denetim ve kontrol 

faaliyetleri, bu Yönetmelik çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içerisinde 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri tarafından yapılır. 

18 Şubat 2022 - Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Mevcut yönetmeliğe Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında bir bölüm ile “preparat şeklinde 

olan yem katkı maddeleri ve bu preparatları içeren premiksler için ilave etiketleme ve 

bilgilendirme gereklilikleri” bölümü eklenmiştir. 

18 Şubat 2022 - Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Mevcut yönetmelikte bulunan fiyat etiketi, malın birim fiyatı, satış fiyatı ve net miktar 

tanımları değiştirilmiş, depozito bedeli ve indirimli satışlara ilişkin hususlar ilave edilmiştir. 

18 Şubat 2022 - Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Mevzut yönetmelikte yer alan idari para cezaları ile ilgili kısım aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir:  

“(4) Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere 

Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen idari para cezaları 

Kurul tarafından verilir.”Söz konusu eğitimle ilgili detaylı bilgi almak ve katılmak için 

aşağıdaki link vasıtası ile başvuru yapılması gerekmektedir.  

 

 



 

 
                     

 

 

26 Şubat 2022 - Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 

(Karar: 2022/54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) 

 Tarım ve Orman Bakanlığında açıkta bulunan Su Yönetimi Genel Müdür 

Yardımcılığına Maruf Aras atanmıştır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı IV. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu görevden alınmıştır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya görevden 

alınmıştır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığında açıkta bulunan Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 

Mehmet Gün atanmıştır. 

 TMO Yönetim Kurulu Üyeliklerine Cihan Soyalp ve Aylin Çağlayan Özcan atanmıştır.  

 


