
 

 
                     

 

 

2022 TEMMUZ AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

23 Temmuz 2022 - Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik 

Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamının; ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal 

kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla mücadele amacıyla kurulan Tarımsal 

Kuraklık Yönetiminin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek olduğu 

belirtilmektedir. 

Tarımsal Kuraklık Eylem Planı’nın 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, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekonomik ve sosyal 

destekler, mera otlatma planları, arazi kullanım planları, kısıtlamalar ve acil eylemin 

uygulanmasına yönelik her türlü tedbiri kapsayan plan olduğu ifade edilmektedir. 

 

27 Temmuz 2022 - Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 

Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5881) 

Söz konusu karara göre, 27.07.2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 

Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın 11’inci 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Eski madde: Madde 11-2 / Başvuruya esas proje için bu karara esas çıkarılan tebliğler 

kapsamında verilen destek dışında KDV muafiyeti dahil hiçbir kamu kurum ve 

kuruluşunun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç yararlanılamaz  

Yeni madde: Madde 11-2 / Başvuruya esas proje için bu karara esas çıkarılan tebliğler 

kapsamında verilen destek dışında 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 39. Maddesi 

uyarınca 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV 

mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve 

teçhizat teslimlerine ilişkin katma değer vergisi istisnası ve faiz niteliğindeki destekler 

hariç, hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun desteklerinden yararlanılamaz. 

 

 



 

 
                     

 

 

29 Temmuz 2022 - Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği  

Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve 

teknik usul ve esasları düzenlemektir. 

Bu Yönetmelik; 

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 

ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları, 

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, 

c) Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin başvuru, inşaat öncesi, inşaat, 

işletme ve işletme sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetlenmesini, 

ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde 

uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını 

kapsamaktadır.  

 

 

 


