
 

 
                     

 
 

2020 KASIM AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 

4 Kasım 2020 / Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun 

Kanunun 29. ve 30. Maddeleri taklit ve tağşiş ile ilgili hükümleri içermektedir: 

 

MADDE 29 – 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Kanununun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez.” 

 

MADDE 30 – 5996 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait 

olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilir. Bu gıdaları 

üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda 

işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para 

cezası verilir. Fiilin üç yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal eden, 

kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi beş yıldan on yıla 

kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilir.” 

“l) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda veya 

yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır. 

Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi 

tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında 

değerlendirilmesi mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri; 

1) Üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya 

yem işletmecisine ellibin Türk lirasından, 

2) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 

beşbin Türk lirasından, aşağı olmamak ve beşyüzbin Türk lirasını geçmemek kaydıyla, 

fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil 

tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında 

idari para cezası verilir. Fiilin üç yıl içinde birinci kez tekrarlanması durumunda üreten,  

 

 

 

 

 



 

 
                     

ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem 

işletmecisine yukarıda belirtilen idari para cezalarının alt ve üst sınırları bir katı artırılarak 

uygulanır. Fiilin aynı süre içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda, üreten veya ithal 

eden gıda veya yem işletmecisine bin günden üçbin güne kadar adli para cezası verilir ve 

gıda veya yem işletmecisi beş yıldan on yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilir. 

Fiili üç yıl içinde ikinci kez tekrarlayan kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz 

eden gıda veya yem işletmecisine ise ikiyüzbin Türk lirasından az olmamak ve iki milyon 

Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun 

hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri 

safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir.”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. 

 

5 Kasım 2020- Mükerrer / 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi 

yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların 

etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, 

sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış 

olup, 2020 yılında uygulanacak tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar. 

 

7 Kasım 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 

 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Baknası Başkanlığına Naci Ağbal, 

 Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği’ne Nihat Zeybekçi, 

 Cumhurbaşkanlığı Strateji vvve Bütçe Başkanlığı’na İbrahim Şenel, 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü’ne Tanju Özkaya, 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı’na Ertuğrul 

Çalışkan 

Atanmıştır.  

 

11 Kasım 2020 – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım 

Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) 

Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak olan Birlik Mali Yardımın Yönetimi ve 

Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmanın Onaylanması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı 3191) 

 

 

 

 



 

 
                     

11 Kasım 2020 – Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 

 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına 

Mustafa Işık, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür 

Yardımcılığına Hasan Hüseyin Mutlu, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür 

Yardımcılığına Sıdıka Çiğdem Kanmaz, 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Dursun Kelkit, 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yasin Önder 

Atanmıştır. 

14 Kasım 2020 / Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi 
Yönetmeliği 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amaçlarıyla 
tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının, lisans 
sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takip, ispat 
ve ifşa edilmesi ile tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik 
enerjisinin belgelendirilmek suretiyle tedarik edilmesine imkân sağlayan bir yenilenebilir 
enerji kaynak garanti sisteminin oluşturulması ve bu sistemin ayrım gözetmeyen, objektif, 
şeffaf bir şekilde işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

14 Kasım 2020 / Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine 
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“y) Yenilenebilir enerji kaynak belgesi (YEK belgesi): Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektrik enerjisinin ulusal piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında 
kaynak türünün belirlenmesi için üretim lisansı sahibi tüzel kişiye Kurum tarafından 
verilen belgeyi,” 

“çç) Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi): Tüketiciye tedarik edilen 
elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının Elektrik Piyasasında Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamındaki yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik 
üretimine tekabül eden elektronik belgeyi,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci bölümünün başlığı “YEK Belgesi, YEK-G Belgesi ve 
Çeşitli Hükümler” olarak değiştirilmiştir. 



 

 
                     

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin 
ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi,” 

“(2) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilere verilen lisans belgesi, lisansı kapsamındaki 
yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin, ulusal ve/veya uluslararası 
piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve YEKDEM kapsamındaki 
uygulamalardan yararlanmak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi olarak lisans 
süresince geçerlidir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

“YEK-G belgesi 

MADDE 24/A – (1) Tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretildiğinin takibi, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilerin yenilenebilir 
kaynaklardan üretilen elektrik enerjisini belgelendirerek tedarik etmesine imkân sağlamak 
amacıyla Kurumca yetkilendirilen lisans sahibi tüzel kişi tarafından Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G belgesi) ihraç edilir. YEK-G belgesine ilişkin hususlar Elektrik 
Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde düzenlenir.” 

14 Kasım 2020 / Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı 
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/26) 

MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma 
Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2019/30)’in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 15/3/2021’dir. 
Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il 
müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile doksan günü 
aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır. 15/3/2021 tarihinde fiziki 
gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise 
yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya doksan günü 
aşmamak üzere süre verilir.” 
 

25 Kasım 2020 / Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak 
Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205) 
 
Söz konusu karar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da yer almaktadır.  
 
 
 
 



 

 
                     

25 Kasım 2020 / Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin 
Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

 
Söz konusu yönetmelikte 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı 
Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde yer alan “beş” ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiştir. 
 
25 Kasım 2020 / Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere 
Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/27) 
 
Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal 
işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. 
Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı 
olarak sisteme katılan işletmelere 2020 yılı için yapılacak olan katılım desteği ödemesine 
ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 

25 Kasım 2020 / Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 
2020/31) 

 
Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim 
maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı 
arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, 
çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 
hazırlanmıştır. Tebliğ, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 
konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında, 2020 
yılında yapılacak; Bombus arısı kullanım desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, geleneksel 
zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-
organomineral gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, 
organik tarım desteği, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı 
fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, toprak analizi desteği, Türkiye 
tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği, yem bitkileri 
desteği ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve 
kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz 
laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 
28 Kasım 2020 / Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik 

 Bu Yönetmeliğin amacı, ülke içindeki göçer hayvanların tanımlanmasında ve 

nakillerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 

 Bu Yönetmelik; ülke içindeki göçer hayvan nakillerini, göçer hayvan nakillerinde 

kullanılacak belgeleri, göçer hayvanların yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmasını, 

göçer hayvan sürülerinin hareketini, göçer hayvanların hastalıklı yerlerden 

geçirilmesini, göçer hayvanların tanımlanmasını, görevlilerin yükümlülüklerini, 

belgesiz ve tanımlanmamış göçer hayvanların nakilleri ile ilgili işlemleri kapsar. 

 



 

 
                     

28 Kasım 2020 / Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Yönetmelikte, göçer hayvan tanımı yapılmış ve göçer hayvan ibaresi ilgili yerlere 

ilave edilmiştir.  

“Göçer hayvan: Belirli bir otlatma alanına sahip olmayan, yılın her mevsiminde hayvanları 
ile birlikte başka yerlere geçici olarak konaklayarak hayvancılık yapan kişilere ait deve,  
sığır, manda, koyun ve keçiler ile tek tırnaklı hayvanları,” 

 Ayrıca, yönetmelikte deri, bağırsak, kan, tırnak ve kemik nakilleri ile ilgili 

düzenleme yapılmıştır.  

 
28 Kasım 2020 / Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 

 Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3” ibareleri “6” olarak 

değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(8) İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu tarafından alınan kararla, ilin coğrafi yapısı, 
personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir 
sebepler nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan sığır cinsi 
hayvanlar, birinci fıkrada belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın tanımlanır. İl hayvan 
sağlık zabıtası komisyonu kararları takvim yılını kapsar. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu 
kararı alınması durumunda 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci alt 
bendinde yer alan annesinin bireysel tanımlama numarası aranmaz.” 
 

 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Sığır cinsi hayvanlarda tanımlama döneminin bir yıla kadar uzatılması için izin verilmesi 
MADDE 16 – (1) Doğal afet veya mücbir sebepler nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak tanımlanamayan sığır cinsi hayvanlar ile süt üretiminde kullanılmayan 
emziren ineklerin buzağılarına küpe uygulamasında, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu 
maddelerde belirtilen koşullara uymak şartıyla, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen sürenin uzaması için bu işletmelere bir yıla kadar İl Müdürlüğü tarafından izin 
verilir.” 
 

 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

“ç) Doğal afet veya mücbir sebeplerden dolayı bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
tanımlama yapılamayan işletmeler.” 
“(2) 16 ncı maddede belirtilen koşulları taşıyan işletmelerdeki hayvanların 
küpelenmesinde 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci alt bendinde yer 
alan annesinin bireysel tanımlama numarası aranmaz.” 
 
 
 



 

 
                     

 
28 Kasım 2020 / Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 

 Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“(1) Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, doğumdan itibaren en geç bir yıl içinde 
veya ilk bir yılda hayvan işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce, ikinci ve 
üçüncü fıkralara uygun olarak gerçekleştirilir. Koyun ve keçi türü hayvanlar bu Yönetmelik 
şartlarına göre tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden nakledilemez.” 
“(8) İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu tarafından alınan kararla, ilin coğrafi yapısı, 
personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir 
sebepler nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan koyun ve 
keçi türü hayvanlar, birinci fıkrada belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın tanımlanır. 
İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararları takvim yılını kapsar.” 
 

 Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; göçerler veya mera 

hayvancılığı için il/ilçe müdürlüğüne bildirimde bulunulması hâlinde doksan gün 

içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
 


