
 

 
                     

 
 

2020 EYLÜL AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 
 

9 Eylül 2020 / İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ıncı maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 

içinde” ibaresi “31/7/2021 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

9 Eylül 2020 / Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları 

Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) 

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi 

eklenmiştir. 

a) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 

ç) Yönetim Kurulu: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunu, 

d) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 

e) Sigorta şirketi: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde 

faaliyette bulunan ve işletici şirkete ortak olan sigorta şirketlerini, 

ğ) Kalıcı veri saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin 

gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir 

süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını 

sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, 

internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya E-

Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, 

 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1425 inci maddesine uygun 

olmak kaydıyla ve sigorta ettirenin onayı halinde kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile poliçe 

verilebilir. 

 

 

 

 

 



 

 
                     

17.09.2020 / Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi 

Ürünler Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının birinci ve 

üçüncü cümlelerinde yer alan “beş” ibareleri “sekiz” olarak değiştirilmiş, aynı 

fıkranın birinci cümlesine “içerisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“ürünlerinin” ibaresi eklenmiştir. 

 

19.09.2020 / Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler 

İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe 

Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2949) 

 01.01.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK 

Destekleme Mekanizmasına tabi YEK belgeli üretim lisansı sahipleri için, 

10.05.2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde yer alan 

fiyatlar 21.12.2030 tarihine kadar uygulanacaktır. 

 1.1.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim 

tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal 

edilmiş olması halinde bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen 

elektrik enerjisi için 5346 sayılı kanuna ekli 1 sayılı cetvelde belirtilen fiyatlara, 

üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle aynı kanuna ekli II 

sayılı cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilecektir. 

 

19/09/2020 Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2020/423, 424, 425, 426, 427) 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ecel 

görevinden alınarak, eyrine Eyyüp Karahan atanmıştır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda açık bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü 

Mehrali Ecer atanmıştır.  

 

23/09/2020  İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat 

İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik 

Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan 

Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında 

DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar nezdinde 

inceleme ve denetimler yapılır. Denetimlerin Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 

yapılması esastır.” 



 

 
                     

 

 

25 Eylül 2020 / Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan 
Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), 
(ç), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Tüberkülin testi uygulanması sonucunda sığır tüberkülozu hastalığına 
yakalandıkları tespit edilen sığır cinsi hayvanlar ile karantina sürecinde test sonucu şüpheli 
ya da menfi çıkan hayvanlardan ölen ya da ölüm öncesi kesime tabi 
tutulup nekropsi sonucunda tüberküloz tespit edilen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek 
kıymetlerinin onda dokuzu, 

c) Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu 
tarafından kurbanlık hayvanlar için belirlenen kesim yerlerinde sığır tüberkülozu 
hastalığının varlığı tespit edilen sığır cinsi hayvan karkaslarının takdir edilecek 
kıymetlerinin dörtte üçü, 

ç) Serolojik veya bakteriyolojik muayene sonucunda bruselloz hastalığına yakalandığı 
tespit edilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların takdir edilecek 
kıymetlerinin onda dokuzu, 

d) Sığır vebası ve Afrika at vebası hastalıklarında, hastalığın açık belirtisini göstermesi 
sebebiyle veya laboratuvar muayenesi sonunda teşhis konularak öldürülen sığır cinsi ve 
tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerin tamamı, 

e) Tavuk vebası hastalığında, 
1) Ticari kanatlı işletmesinde laboratuvarda hastalığın tespit edilmesi sonrası 

öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte ikisi, 
2) Köy kanatlı işletmesinde laboratuvarda hastalığın tespit edilmesi sonrası 

öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, 
3) Hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle öldürülen hayvanların takdir edilecek 

kıymetlerinin tamamı, 
4) Hastalık çıkışı sonrası laboratuvarda hastalık tespit edilmediği halde yapılan risk 

esaslı değerlendirme neticesinde koruma ve/veya gözetim bölgesinde bulunan 
işletmelerde itlaf kararı alınması halinde söz konusu işletmelerden alınan numune sonucu 
negatif ise öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, pozitif ise 
öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte ikisi, 

f) Kuduz hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır cinsi, 
koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanlar ile kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından 
ısırıldığı için öldürülen sığır cinsi, koyun ve keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir 
edilecek kıymetlerinin beşte dördü, 

g) Sığırların nodüler ekzantemi hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile 
tespit edilen sığır cinsi hayvanlar ile hastalık tespit edildikten sonra oluşturulan koruma ve 
gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle öldürülen veya 
kestirilen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,” 

 
 
 
 
 

 



 

 
                     

 
 
“h) Sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi 

ile tespit edildikten sonra, 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 
kapsamında öldürülen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, 

ı) Scrapie hastalığında, hastalığa yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit 
edildikten sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve 
Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen koyun ve keçi türü hayvanların takdir 
edilecek kıymetlerinin tamamı,” 

 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Tazminat verilecek hastalık tespit edilmesi durumunda hayvansal ürün, yem, 

madde ve malzemelerin imhası, ilgili hastalığın korunma ve mücadele yönetmelikleri 
doğrultusunda gerçekleştirilir. Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile 
imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu 
tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, aşağıda açıklandığı şekilde sahiplerine tazminat 
olarak ödenir.” 

 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(5) Bu Yönetmelikte yer alan tazminat verilecek durumların Tarım Sigortaları 
Havuzu tarafından hasarı ödenmiş ise ayrıca tazminat ödemesi yapılmaz.” 
 

25 Eylül 2020 / Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 

 

 

30 Eylül 2020 / Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3 Üncü Maddesinin (Aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı 
Tarımsal Ürün Alımları İle Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul Ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik 
 

 Bu Yönetmeliğin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün faaliyet ve 
görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere Merkez ve 
taşra teşkilatının, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
maddesinin (aa) bendi kapsamında ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları 
ile buna ilişkin hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları 
belirlemektir. 

 Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün faaliyet ve görev alanı 
kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin 
hizmet alımı ihaleleriyle ilgili iş ve işlemleri kapsar. 

 

 

 

 

 

 


