
 

 
                     

 
 

 

2020 ARALIK AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 
 
1 Aralık 2020 / Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi 
Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/35) 

Bu tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya 
kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi 
ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu Tebliğ, destekleme kapsamında 
tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti 
verecek tarım danışmanları ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kişi 
ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin 
denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden 
yararlanamayacaklar ile cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar  
 
1 Aralık 2020 / Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan 
Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma 
Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar  
 
Bu karar kapsamında, 1.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde 
bulunan işyerleri için, anılan Kanunun geçici 23. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 
30.06.2020 tarihi 31.12.2020 olarak uygulanır. Bu karar kapsamında yapılan ödemeler 
başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez. 

 4 Aralık 2020 / Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği  

Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, 
hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik 
kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan 
hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir. 
Bu Tebliğ, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 
2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık 
desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

4 Aralık 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 
(Karar: 2020/546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558) 

• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine 

Ertuğrul Anbar, 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki İzin ve Denetim Genel Müdür 

Yardımcılığına Haluk Şahin Yazgı atanmıştır. 

 



 

 
                     

12 Aralık 2020 / Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik  
 
Bu Yönetmeliğin amacı, sığır karkasları için sınıflandırma ölçütlerinin belirlenmesi, 
uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin kuralları 
düzenlemektir. Bu Yönetmelik; sığır karkasları için belirlenen sınıflandırma ölçütleri 
ile sınıflandırma ölçütlerinin uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının 
raporlanmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

Sığır karkası kategorileri 
Sığır karkasları aşağıda yer alan kategorilere ayrılır: 
a) Kastre edilmemiş yaşı on iki ay ile yirmi dört ay arası erkek hayvanların karkasları: “A” 
b) Kastre edilmemiş, yaşı yirmi dört ay ve üstü erkek hayvanların karkasları: “B” 
c) Kastre edilmiş, yaşı on iki ay ve üstü erkek hayvanların karkasları: “C” 
ç) Doğum yapmış dişi hayvanların karkasları: “D” 
d) Yaşı on iki ay ve üstü diğer dişi hayvanların karkasları: “E” 
e) Yaşı sekiz ay ile on iki ay arası hayvanların karkasları: “Z” 

Sınıflandırma ve tanımlama 
17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt 
ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onaylı kesimhane işletmecisi; Karkasın 
sınıflandırılma ve tanımlanmasının kesimhanede yapılmasını sağlar. Ancak, yıllık ortalama 
olarak haftada yaşı sekiz ay ve üzeri yüz elli baş ve altında sığır kesen onaylı 
kesimhanelerde bu sınıflandırma ve tanımlamanın yapılması zorunlu değildir. 

Yağ örtüsüne göre yapılan sınıflandırmanın işaretlenmesi ve tanımlanması; karkaslardan 
veya yarım karkaslardan, karkasın bulunduğu yağ sınıfının tespitini etkilemeyecek kadar 
dış yağ tabakasının asgari uzaklaştırılmasından sonra yapılır. 

Karkasların sırasıyla tartımı, sınıflandırması ve işaretlemesi hayvanın kesimi ve kanın 
akıtılmasından sonra en geç bir saat içerisinde yapılır. 

Sınıflandırma yöntemleri: Sınıflandırma, uzman sınıflandırıcılar tarafından veya otomatik 
derecelendirme teknikleri kullanılarak yapılır. Uzman sınıflandırıcıların sertifikalandırılması 
işlemi Komisyon tarafından yürütülür. Otomatik derecelendirme teknikleri, ehil personel 
idaresinde uygulanır. 

Kaydedilecek pazar fiyatı: Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınıflandırma ölçütüne 
dayalı olarak oluşturulacak pazar fiyatı, kesimhanenin çengelinde tartılan ve sınıflandırılan 
ve üçüncü fıkraya göre sunulan karkas için her yüz kilogram başına ifade edilir. 
 
Pazar fiyatının belirlenmesinde dikkate alınacak ağırlık, soğuk karkas ağırlığıdır. Soğuk 
karkas ağırlığının, birinci fıkrada belirtilen sıcak karkas ağırlığından yüzde iki düşük olduğu 
kabul edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                     

Pazar fiyatlarını oluşturmak amacıyla; hijyen gerekliliklerine uygun olarak kesilmiş ve yaşı 
sekiz ay ve üstü olan sığırlara ait karkaslar aşağıdaki gibi sunulur: 
a) Böbreksiz. 
b) Böbrek yağsız. 
c) Pelvik yağsız 
ç) Diyaframsız. 
d) Kuyruksuz. 
e) Omuriliksiz. 
f) Kavram yağsız. 
g) Tranç üzerindeki (budun iç kısmındaki) yağı alınmış. 
ğ) Ana toplardamar (V. jugularis) ve yapışık yağı alınmış. 
h) Ligamentum nuhea alınmış. 

Pazar fiyatlarının kaydedilmesinde kullanılan kategoriler ve sınıflar 
Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınıflandırma ölçütüne dayalı pazar fiyatlarının 
kaydedilmesi her hafta yapılır ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen altı kategori 
aşağıdaki kas yapısı ve yağ örtüsü sınıfları ile ilişkilidir: 
a) “A” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, R2, R3, O2, O3. 
b) “B” kategori hayvanların karkasları: R3. 
c) “C” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4. 
ç) “D” kategori hayvanların karkasları: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3. 
d) “E” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4. 
e) “Z” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, R2, R3, O2, O3. 

Yetkili merci; fiyatlardaki coğrafi farklılıkları dikkate alarak fiyatların izlenmesine, ülkenin 
tamamında veya bölgesel olarak karar verir. 

Karkas Sınıflandırma Komisyonunun yapısı 
Karkas sınıflandırma çalışmalarının koordinasyonu amacıyla Karkas Sınıflandırma 
Komisyonu kurulur. Komisyon; Bakan tarafından Bakanlığın hizmet birimlerinden 
belirlenen en fazla üç Bakanlık temsilcisi, Ticaret Bakanlığı, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin birer daimî 
temsilcisinden oluşur. Komisyona, Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi 
başkanlık eder. 
 
Geçiş hükümleri 
11 inci madde yürürlüğe girinceye kadar, Avrupa Birliğinde onaylanarak ruhsat almış olan 
otomatik derecelendirme tekniklerinin kullanımı için sertifikasyon testi yapılmaksızın 
ruhsat verilir. 
 
Haftalık fiyatların hesaplanması ile ilgili yürütülecek iş ve işlemler, bu Yönetmeliğin yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenerek Bakanlığın resmî internet 
sitesinde ilan edilir. 
 
Yürürlük 
Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi (Otomatik derecelendirme tekniklerinin onaylanması) 
1/1/2022 tarihinde, diğer hükümleri 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 



 

 
                     

17 Aralık 2020 / İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 
 
20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat 
Rejimi Kararının ekli 1 sayılı listede yer alan 10. Fasıl başlıklı tablonun sonundaki (1) 
numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
“Gümrük vergisi 30/04/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.”  
10. Fasıl hububat kalemlerini kapsamaktadır. 
 
23 Aralık 2020 / Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan 
Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma 
Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3316)  
 
23 Aralık 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: 
3317)  
 
30 Aralık 2020 / Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” 
 
Bu Kanunun amacı; çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, 
iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık 
yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim 
sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde 
bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulmasıdır. Bu Kanun; Türkiye Çevre Ajansının 
kuruluşu, yönetimi, denetimi, faaliyet konuları ve gelirlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 
Ajansın, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yapacağı 
faaliyetler şunlardır: 
a) Depozito yönetim sistemini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ilgili 
tarafların depozito yönetim sistemine dâhil olmasını sağlamak ve bunların 
yükümlülüklerini belirlemek ile Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları 
almak ve iade etmek. 
b) Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik 
depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine 
yönelik izin ve onay işlemleri dâhil gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve 
gerekli kontrolleri yapmak. 
c) Çevrenin iyileştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak. 
ç) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak. 
d) Geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve 
geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak. 
e) Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla; görsel, işitsel ve yazılı 
yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın organları ile iş birliği yapmak, kampanya, 
yarışma ve tanıtım gibi faaliyetlerde bulunmak. 
 
 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-16.pdf


 

 
                     

f) Eğitim ve sertifika programları düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, 
dokümantasyon, araştırma ve uygulama merkezleri ile laboratuvar ve müze kurmak. 
g) Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya 
kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği 
yapmak, ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde 
belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve 
teknik destek sağlamak. 
Kanunda ayrıca, plastik poşet, geri kazanım katılım payı, depozito uygulaması, sera gazı 
emisyon planını sunma gibi hususlarda idari para cezalarına yönelik hükümler getirilmiştir. 
Depozito uygulamasına geçiş 1/1/2022 olarak ertelenmiştir. 

30 Aralık 2020 / Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Tebliğde, 25.11.20202020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel 
Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’in 24 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (şş) bendinde yer alan "2018" ibaresi "2019" olarak değiştirilmiştir. 
şş) 2018 2019 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak 
üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu 
Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz. 
 
30 Aralık 2020 1. Mükerrer / İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife 
Cetveli (Karar Sayısı: 3345) 

30 Aralık 2020 2. Mükerrer / 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım 
Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1) 
 
Anılan yönetmeliğe göre; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci 
maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı 
listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya 
sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 
sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir. 
 
2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı 
başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan 
edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 
%5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları 
yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 
sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) 
uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir. 
 
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım 
payı tutarları 1/1/2021 tarihinden itibaren ekte belirtilen miktarlarda uygulanacaktır. 
 
 
 



 

 
                     

31 Aralık 2020 / Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/45)  
 
Tebliğe göre; 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık 
Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/2/2020-31/12/2020” ibaresi “1/2/2020-15/3/2021” 
olarak, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Şubat ayının” ibaresi 
“Mart ayının” olarak, (b) bendinde yer alan “15/3/2021” ibaresi “15/4/2021” olarak ve (c) 
bendinde yer alan “Mart ayının” ibaresi “Nisan ayının” olarak değiştirilmiştir. 

 
Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi 
MADDE 5 – (1) Islah amaçlı süt içerik analizi desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara 

ve kurallara göre yapılır: 
b) İneklerde, 1/2/2020-31/12/2020  1/2/2020-15/3/2021 tarihleri arasında en az iki 

olmak üzere yağ ve protein oranı ile somatik hücre sayısı yönünden geçerli süt içerik 
analizi yaptırılmış olmalıdır. 

 (4) İcmallerin düzenlenmesine ilişkin hususlar şunlardır: 
a) HAYGEM tarafından 2021 yılı Şubat ayının  Mart ayının ikinci yarısında e-ıslah 

sistemi üzerinden ıslah amaçlı süt içerik analizine ait icmal-1 (askı) listeleri hazırlanır ve e-
ıslahtan yayımlanır. Sistemden alınan icmal-1 listesi, il/ilçe müdürlükleri tarafından 10 iş 
günü süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitişi ile askı bilgileri, yetiştirici birliği 
temsilcilerinin de iştirakiyle tutanağa bağlanır. 

b) İl/ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar değerlendirilir ve uygun bulunanlarla ilgili 
olarak 15/3/2021 15/4/2021 tarihine kadar ilgili sistemlerde gerekli iş ve işlemler yapılır. 
Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. Bu tarihten 
sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz 

c) 2021 yılı Mart ayının Nisan ayının ikinci yarısında ilçe bazlı icmal-2 (hak ediş) 
listeleri HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe müdürlükleri, 
yayımlanan listeleri onaylayarak il müdürlüğüne gönderir. 
 
 
 
 
 
 


