
 

 

2020 MART AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

 5 Mart 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2020/93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101) 

 Tarım ve Orman Bakanlığı XI. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık KILINÇER, 3 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.  

 Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne, 3 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince İhracat Genel 

Müdürü Veysel PARLAK atanmıştır. 

 Ticaret Bakanlığında açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Özgür Volkan 

AĞAR atanmıştır. 

 12 Mart 2020 / 7223 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 

 Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere 

uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili 

kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme 

kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemektir. 

 Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada 

bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsar. 

(2) Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu 

Kanun kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılır. 

(3) Bir ürüne ilişkin özel bir kanunun bulunması durumunda, bu Kanun hükümleri söz 

konusu ürüne, özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde uygulanır. 

(4) Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi 

hedeflenen ürünler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak bu ürünlerin de güvenli 

olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve 

belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunludur. 

 12 Mart 2020 / Depremden Zarar Gören Yetiştiricilere Hayvan ve Yem Yardımı Yapılmasına 

İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2267) 

 Deprem afeti nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören yetiştiricilere, 

bulundukları bölgelerde hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, verimliliğini 

artırmak, hayvan sağlığı ile refahını temin etmek amacıyla, bir defaya mahsus olmak 



 

üzere, hayvan, hayvan bedeli ve yem yardımı yapılmasına ilişkin usul ve esasların 

belirlenmesi için hazırlandığı belirtilmektedir. 

 Bu kapsamda, anılan kararın uygulamaya ilişkin esaslarında “Depremden zarar gören 

yetiştiricilere, ilgili İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen telef olmuş 

hayvan sayısı kadar hayvan veya hayvan bedeli ile büyükbaş (sığır, manda) için 500 

TL/baş, küçükbaş (koyun, keçi) için 75 TL/baş yem yardımı bir defaya mahsus olmak 

üzere yapılır.” ifadesi yer almaktadır. 

 12 Mart 2020 / Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2019/65) 

 Tebliğin amacı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu 

öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler 

ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme 

projelerinin desteklenmesinin sağlamak olduğu belirtilmektedir. 

 12 Mart 2020 / Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 13 Mart 2020 / Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının 

Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa, 3/7/2005 tarihli ve 

5393 sayılı Belediye Kanununa, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa, 

29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 

Uygulanmasına Dair Kanuna ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve depozito/iade sistemi uygulayan piyasaya sürenler, 

2018 yılından itibaren en az aşağıda verilen oranlarda malzeme bazlı geri dönüşüm 

hedeflerine ulaşılmasını sağlarlar: 

Yıllar 
Malzeme bazlı geri dönüşüm oranı (%) 

(yeniden kullanıma hazırlama dahil) 

Cam Plastik Metal Kağıt/Karton Ahşap 

2018 54 54 54 54 11 

2019 54 54 54 54 13 

2020 60 55 55 60 15 

 

 

 

 

 

 



 

(3) Bakanlık, ambalaj atıklarının yönetimi konusunda bu Yönetmelikte yükümlülüğü 

bulunan tüm taraflar ile birlikte gerekli tedbirleri alarak; 

a) 2018 yılından itibaren ülke genelinde en az aşağıda verilen oranlarda malzeme 

cinsine bakılmaksızın toplam geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine ulaşılmasını 

sağlar: 

Yıllar Toplam geri kazanım oranı 
(%) 

Toplam geri dönüşüm oranı (%) 

2018 56 54 

2019 58 54 

2020-2025 yılları arasında her bir yıl 
için (2025 dahil) 

60 55 

2026-2030 yılları arasında her bir yıl 
(2030 dahil) 

- 65 

2031 ve sonrası - 70 

 b) 1/1/2026 tarihine kadar ikinci fıkrada 2020 yılı için belirlenen oranlardan az 

olmayacak şekilde, 1/1/2031 tarihine kadar da bu bentte 2026 yılı için belirlenen 

oranlardan az olmayacak şekilde aşağıda verilen malzeme bazlı yıllık geri dönüşüm 

oranlarına ulaşılmasını sağlar. 

 
Yıllar 

Malzeme bazlı yıllık geri dönüşüm oranı (%) 
(yeniden kullanım hazırlama dahil) 

Cam Plastik Metal Kağıt/Karton Ahşap 

2026’ya kadar 70 55 60 75 25 

2031’e kadar 75 55 70 85 30 

2031 ve sonrası 75 55 70 85 30 

 Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2017 yılına ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler, 

31/3/2018 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte 

olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülür. 

1/1/2020 tarihinden önce piyasaya sürülen ambalajlara ait belgelendirme 

yükümlülüğü ile ilgili işlemler Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülür.” 

 22 Mart 2020 / Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 

Anılan tebliğde yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır: 

 (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş 

olduğu yetkiye dayanılarak, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik 

ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  

 (2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile 

piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik 

ortamda göndermek zorundadırlar. 

 (3) 2872 sayılı Kanunun ek 11inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş 

olduğu yetkiye dayanılarak, beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar 

için üç aylık olarak belirlenmiştir.  



 

 (4) 2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran. 

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık. 

 (5) 2021 yılından itibaren üç aylık beyanları ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 

d) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 

 (6) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve 

diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son 

günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi 

gerekmektedir.  

 (7) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi 

içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin 

satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım 

Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin 

“Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek 

gönderilmesi gerekmektedir.  

 24 Mart 2020 / Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 24 Mart 2020 / Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 

2019/46)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/10) 

 25 Mart 2020 / T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime 

Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları 

Tebliği (No: 2020/4) 

 Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal 

Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar 

kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) T.C. Ziraat 

Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme 

kredileri ile ilgili teknik esasları kapsar. 

 Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği   

MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi 

kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi 

kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. 

(2) Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, sütçü ırklar (Jersey, 

Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) 

ile manda alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, 

yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan 



 

yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin 

münferit alet-ekipman alımları ile diğer yatırım giderlerini kapsar. 

(3) Kredi ile temin edilecek sığırların, Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, damızlık 

belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami otuz 

altı aylık yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt 

sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 

kırk sekiz aylık yaşta olması gerekir. 

(4) Bu kapsamda işletme ve/veya yatırım kredisi kullandırılabilmesi için, hayvan alımı 

amacıyla kredi kullandırılmasa dahi işletmeye alınacak hayvanların belirtilen nitelikleri 

taşıması gerekir. Kurulu işletmelerin hayvan alımı dışındaki işletme ve/veya yatırım 

kredisi taleplerinde ise hayvanların yaşı dışındaki diğer tüm kriterler (damızlık 

belgesine sahip olma, HBS’de kayıtlı olma) aranır. 

(5) Yalnızca işletme kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar 

için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah veri 

tabanı (kulak küpe numaraları belirtilerek) kayıtları esas alınarak işlem yapılabilir. 

 Damızlık düve yetiştiriciliği 

MADDE 6 – (1) Karar kapsamında damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden 

yararlanabilmek için; elli baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya mevcut 

işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. 

(2) Karar kapsamında damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; 

sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, 

Brown Swiss ve Simental), manda ile elli baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya 

işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. 

(3) Damızlık düve yetiştiriciliği için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem 

hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, 

travay,  gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin 

münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. 

(4) İşletme kredisi ile temin edilecek damızlık sığırlar, HBS’ye kayıtlı, damızlık belgesine 

sahip, dört-on üç aylık yaş aralığında olmalıdır. Yurt içinden alınacak damızlık sığırlar 

hastalıktan ari işletmelerden alınmış olmalı veya işletme düve satışından önce arilik 

statüsü kazanmış olmalıdır. İl/ilçe müdürlüklerinden işletmenin ari olduğuna dair belge 

alınır. 

(5) Kredi ile temin edilecek mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış, on iki-yirmi dört 

aylık yaş aralığında olmalıdır. 

 Büyükbaş hayvan besiciliği 

MADDE 7 – (1) Karar kapsamında büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden 

yararlanabilmek için; manda dâhil olmak üzere elli baş ve üzerinde besi sığırcılığı 

işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. 

(2) Besi sığırcılığı için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, 

balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile ilgili 



 

altyapı ve alet-donanım alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve 

diğer yatırım giderlerini kapsar. 

(3)  İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların azami yirmi aylık yaşta, erkek ve 

Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir. 

 Küçükbaş hayvancılık 

MADDE 8 – (1) Karar kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden 

yararlanabilmek için; koyunda en az iki yüz elli baş, keçide en az yüz baş kapasiteye 

sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine 

çıkarmaları; küçükbaş hayvan besiciliğinde ise iki yüz elli baş ve üzerinde besi işletmesi 

kurmaları veya işletme kapasitesini iki yüz elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. 

(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri barınak yapımı ve 

tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, 

tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, diğer yatırım 

giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı 

alımlarını kapsar. Küçükbaş hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi 

kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri 

kapsamında değerlendirilir. 

(3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla temin edilecek dişi hayvanların Bakanlık 

kayıt sisteminde kayıtlı ve altı-yirmi dört aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği 

amacıyla temin edilen erkek hayvanların ise en az üç aylık yaşta ve Bakanlık kayıt 

sisteminde kayıtlı olmaları gerekir. 

 28 Mart 2020 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2020/108, 109, 110, 111, 112) 

 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan; 

 Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Bülent SAKLAV, 

 Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Ahmet ÖKDEM, 

 Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Necmettin YOLDAŞ, 

 Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Necdet ÇİÇEK, 

 Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Özkan YOLCU, 

 Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Seyit YILDIZ, 

 Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Ertan KELEŞ 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 

 Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan; 

 İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Murat GÖREN, 

 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Atilla 

BASTIRMACI, 

 Personel Genel Müdür Yardımcılığına Zeki ERTEM 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 

 


