
 

 
                     

 
 

2021 TEMMUZ AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

2 Temmuz 2021 - Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel 
Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik 

Bu Yönetmeliğin amacı, bozulabilir gıdaların taşınmasında, taşıma koşullarına ilişkin teknik 
şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak için bu faaliyetlerde yer alan 
taşımacıların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirlemek ve bu taşımacılık 
faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanların test, onay, muayene ve belgelendirme 
işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Bu Yönetmelik; 

a) Bozulabilir gıdaların taşınması faaliyetinde yer alan taşımacıları, 

b) Bozulabilir gıdaların taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanları (yalıtımlı 
ekipmanlar, soğutucu/ısıtıcı cihaz, taşıt, araç gereç ve benzeri), 

c) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bozulabilir gıda taşımacılık faaliyetlerini, 

ç) Ülkemiz sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan 
uluslararası taşımaları kapsar. 

10 Temmuz 2021 - Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 
(Karar: 2021/309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan; 

 II. Bölge Müdürlüğüne Adil Şencan, 

 III. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet Çiçek, 

 VIII. Bölge Müdürlüğüne Gültekin Aksan, 

 X. Bölge Müdürlüğüne Orhan Çatalçam, 

 XI. Bölge Müdürlüğüne Halim Özdemir, 

 XV. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Çörtük atanmıştır. 

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin görevden alınmıştır. 

 

 



 

 
                     

 

31 Temmuz 2021 - Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4321) 

Anılan Karar, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca bu 
ülke menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları 
düzenlenmektedir.  

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, Karara ekli 
tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Bosna Hersek menşeli 
ürünler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.  

Belirlenen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, gümrük vergisi ve ek mali 
yükümlülükler 0 (sıfır) olarak uygulanacak olup, ekli listenin açıklamaları aşağıda yer 
almaktadır. 

Anılan Karara göre, tarife kontenjanı miktarları, her takvim yılında yeniden dağıtılacaktır.  

Yürürlükten kaldırılan daha önceki iki karara göre, 1/1/2021-31/7/2021 tarihleri arasında 
tahsis edilen kontenjan miktarları, Karar ekli tabloda belirtilen miktarlardan düşüldükten 
sonra kalan kısım, 1/8/2021-31/12/2021 tarihleri arasında kullanılacaktır. 2021 yılı için 
düzenlenen ithal lisansları ise, üzerlerinde belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacaktır. 

 
G.T.İ.P. Tarife 

Kontenjanı 
Miktarı 

0102 - Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç) 

8000 Ton 0201 - Büyükbaş hayvanlarının etleri; taze veya soğutulmuş 

0202 - Büyükbaş hayvanlarının etleri; dondurulmuş 

0104 - Canlı koyun ve keçiler 
2000 Ton 

0204 - Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş) 

0206 - Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların yenilen sakatatı; 
taze,soğutulmuş veya dondurulmuş 

2000 Ton 

010511 - Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" türü); ağırlık <=185 gr 

1000 Ton 

010594 - Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü); ağırlık >185 gr 

020711 - Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri (taze veya soğutulmuş) 

020712 - Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri (dondurulmuş) 

020713 - Horoz ve tavukların parçalanmış etleri (taze veya soğutulmuş) 

020714 - Horoz ve tavukların parçalanmış et ve sakatatı (dondurulmuş) 

030314 - Alabalıklar; dondurulmuş 100 Ton 

030325000000 - Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,vb.); dondurulmuş 

100 Ton 

071190300000 - Tatlı mısır (geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle 
yenilmeye elverişli olmayan) 

300 Ton 

110100 - Buğday unu veya mahlut unu 85 000 Ton 

1512 - Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların 
fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

75 000 Ton 

1702 - Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) 
(katı), ilave aroma/renk verici katılmamış şeker şurupları, suni bal ve karamel 

20 000 Ton 

1806 - Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 500 Ton 



 

 
                     
1904 - Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması 
suretiyle elde edilen gıda mamülleri, flokon halindeki hububat veya diğer 
daneler 

500 Ton 

1905 - Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, hosti, 
eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı vb. 
ürünler 

2500 Ton 

220299910000 - Alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve 
sebze suları hariç); süt ve süt ürünleri katı yağı oranı < %0.2 

5000 hl 
220299950000 - Alkolsüz diğer içecekler (20.09 poz. meyve ve sebze suları 
hariç); %0.2<=süt ve süt ürünleri katı yağı oranı < %2 

220299990000 - Alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve 
sebze suları hariç); süt ve süt ürünleri katı yağı oranı >= %2 

 

31 Temmuz 2021 - Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

Bu Tebliğin amacı, Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife 
kontenjanlarının düzenlenmesidir. 

Bu Tebliğ, 30/7/2021 tarihli ve 4321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 
Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 
Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


