
 

 
                     

 
 

 

2021 MART AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 

4 Mart 2021 - Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife 

Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583) 

 

14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta 

Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük 

tarife istatistik pozisyonları belirtilen Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli ürünler için 

karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.  

 

G.T.İ.P. Tarife Kontenjanı Miktarı 

0406.90.99.00.11  

100 ton 0406.90.99.00.12 

0406.90.99.00.19 

 

Tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ile 

varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) 0 (sıfır) olarak uygulanır. Bunun 

dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu 

eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu 

vb.) uygulanır.  

 

6 Mart 2021 - Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

Tebliğde, 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime 

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in EK-1’indeki Bitkisel 

Üretim Destekleme Fiyatlarında yer alan “Mazot ve Gübre Desteği” bölümü ile “Katı 

Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da)” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 



 

 
                     

 
 

11 Mart 2021 -  Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya 

tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici 

için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından 

kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların 

görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ürünlere ilişkin bir teknik düzenlemenin bulunmadığı veya 

teknik düzenleme bulunsa dahi insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği 

veya belirli risklere yahut risk kategorilerine ilişkin hükümler içermediği durumlarda 

uygulanır. 

(2) Bu Yönetmelik; piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve 

tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için 

amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından 

kullanılabilecek olan yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş tüm ürünlere uygulanır. 

(3) Bu Yönetmelik, elektronik satışlar ve diğer uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla 

gerçekleşen satışlar dahil, satış tekniğine bakılmaksızın tüm ürünlere uygulanır. 

(4) Bu Yönetmelik, bir hizmet esnasında tüketicilere sunulan ürünlere uygulanır. 

Tüketiciye hizmet sunanlar tarafından kullanılan veya işletilen ekipmanları kapsamaz. 

(5) Bu Yönetmelik, antika ürün veya kullanımından önce tamir veya ıslah edilmesi gereken 

ürün olarak tedarik edilen kullanılmış ürünlere, tedarikçinin tedarik ettiği kişiye bu konuda 

açıkça bilgi vermesi koşuluyla uygulanmaz. 

 

 



 

 
                     

 

13 Mart 2021 - Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı 

Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/14) 

2/8/2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap 

Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 10 uncu 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan, yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son 

tarihi uzatılarak, 15/3/2021 yerine 16/7/2021 olarak değiştirilmiştir.  

20 Mart 2021 - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 

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

Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş, bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler 

eklenmiş, (f) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende aşağıdaki 

cümleler eklenmiştir. 

“7 nci madde gereği Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak hayvanlarını 

tanımlatmayan, hayvanlarını kayıt altına aldırmayan ve gerekli bildirimlerde bulunmayan 

hayvan sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına elli Türk Lirası, koyun ve keçi 

türü hayvanlar için hayvan başına beş Türk Lirası, diğer hayvan türleri için hayvan başına 

elli Türk Lirası, işletmelerini kayıt altına aldırmayan ve kayıt tutmayan hayvan sahiplerine 

işletme başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.” 

“Hayvanlar tanımlanarak karantina altına alınır. Karantina ile ilgili hususlar Bakanlıkça 

belirlenir. Hayvan sahiplerine bu fıkranın (f) bendi gereği ayrıca idarî para cezası 

uygulanmaz.” 

“Gebe olanlar, altı aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi 

hayvanlar hariç olmak üzere, nakil sırasında yakalanan tanımlattırılmamış sığır cinsi 

hayvanlar ile koyun ve keçiler, tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın 

kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir.” 

“Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, altı aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından 

küçük sığır cinsi havyanlar nakil esnasında yakalanması durumunda kestirilmez, sahibinin 

bilgisi dâhilinde karantina altına alınır. Karantina ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir. Bu 

önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre 

için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde 

uygulanır. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi tarafından karşılanır. İmha 

ve itlaf hâlinde Bakanlıkça herhangi bir tazminat ödenmez.” 

 

 

 



 

 
                     

 

20 Mart 2021 - Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 

(Karar: 2021/140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165) 

 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, görevden 

alınmıştır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açıkta bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür 

Yardımcılığına Mehmet Nuri Yılmaz atanmıştır.  

 Tarım ve Orman Bakanlığı XII. Bölge Müdürü Ahmet Usta görevinden alınmıştır.  

 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açıkta bulunan Çankırı İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü’ne Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Kars İl Tarım 

Orman Müdürlüğü’ne İbrahim Altıntaş atanmıştır.  

 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine 

Bekir Karacabey atanmıştır. 

 

20 Mart 2021 - Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin 

Uygulama Esasları Tebliği (No: 2021/4)  

 

 Bu Tebliğin amacı; kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, yetiştirici gelirlerinin 

artırılması, damızlık koç-teke ihtiyacının karşılanması, küçükbaş hayvancılık 

faaliyetlerinde üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırmızı et üretimindeki küçükbaş 

hayvan payının artırılması ve damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının 

desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 Bu Tebliğ; 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında 

kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar damızlık koç-

teke alımına yönelik destekleri ve Bakanlıkça belirlenecek iller, şartlar ve kriterler 

doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarını kapsar.  

 Hibe destekleri 2020-2022 yılları arasında uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                     

 

 

26 Mart 2021- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal 

Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama 

Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  

 

Anılan tebliğde,  

 Tarımsal amaçlı üretici birlikleri tanımına “….ve/veya 11/6/2010 tarihli ve 5996 

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah 

amaçlı yetiştirici birliklerini,” ifadesi eklenmiştir. 

 Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği konusunda öncelikli bölge yatırımı özellikli 

kriterinden yararlanabilecek illere “Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

Muş ve Tunceli” illeri ilave edilmiştir. 

 Tebliğin ilgili yerlerinde atıfta bulunulan “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili 

Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37)” yerine 

“Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik”e atıfta bulunulmuştur. 


