2016 EKİM AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ


3 Ekim 2016 / Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
 Aşağıda belirtilen alanlarda, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15154 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla yürürlüğe konulan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi
Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 17nci maddesine göre özel arazi toplulaştırması
kapsamında Kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü
tarafından Zorunlu Arazi Toplulaştırması uygulanacaktır.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17



BAĞLI OLDUĞU İL
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla

BAĞLI OLDUĞU İLÇE
Yatağan
Yatağan
Yatağan
Yatağan
Yatağan
Yatağan
Yatağan
Yatağan
Yatağan
Yatağan
Seydikemer
Seydikemer
Seydikemer
Seydikemer
Seydikemer
Seydikemer
Seydikemer

KÖY/BELDE/MAHALLE
Akyol
Bozarmut
Bozüyük
Eskihisar
Gökpınar
Kapubağ
Madenler
Nebiköy
Şahinler
Yenimahalle
Yeniköy
Kınık
Seki
Temel
Yayla Ceylan
Yayla Esenköy
Yayla Patlangıç

 Yukarıda belirtilen arazi, toplulaştırma sınırları içinde olup;
a) Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler,
b) Teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan tepelik,
taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan alanlar
toplulaştırma harici bırakılacaktır.
3 Ekim 2016 / Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği
 Bu Tebliğin amacı; damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık
işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt
içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması,
sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.



 Bu Tebliğ, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl
kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada
yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk
damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni
işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak
şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsar.
 Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2016-2018 yılları arasında uygulanır.
 Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde;
a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman
alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,
b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki yatırım
konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar,
c) Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif
sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel kişilerden bireysel veya bir arada yatırım
yapacak yatırımcılar,
yararlandırılır.
 Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği
uygulanır:
a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat
yatırımına, gerçekleşme tutarının % 50’si.
b) Damızlık dişi buzağı alımına, alım tutarının % 50’si.
c) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, alım tutarının % 50’si.
3 Ekim 2016 / Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım
ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve
Finansman Programı hakkındaki 12/10/2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Kararnamenin
eki Kararın 5inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(5) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülen canlı hayvan ve et ithalatı ile süt ve
süt tozu alım ve satımına ilişkin görevler çerçevesinde doğacak olan personel ihtiyacının
karşılanabilmesini teminen 150 kişiye kadar personelin açıktan ve/veya naklen
atanmasına yönelik talepler, 4incü madde ile bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında
belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara
bağlanır.





4 Ekim 2016 / Başbakan Yardımcılığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve
Turizm, Millî Savunma ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama
Kararları
 Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali SELVİ’nin başka bir göreve atanmak
üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
 Manisa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan ÇEBİ’nin başka bir göreve
atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
4 Ekim 2016 / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Bulgaristan-Türkiye 2014-2020
Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının Uygulama Zaptının Onaylanması Hakkında Karar



 Uygulama Zaptı Programın yönetimi ve uygulanmasına ilişkin genel kuralları ve de
Program makamlarını ve aralarındaki görev dağılımını belirlemektir.
 Programa AB üyesi olarak katılan Bulgaristan Cumhuriyeti ile ilgili olarak, (AB) 1303/
2013 sayılı Tüzükte ve (AB) 1299/2013 sayılı Tüzükte yer alana ve Avrupa Bölgesel
İşbirliği hedefi için geçerli kurallar, (AB) 447/2014 sayılı Tüzüğün VI. Başkanlığının II.
Bölümünde yer alan 33. Maddenin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanır.
 Programa IPA II kapsamında yararlanıcı ülke olarak katılan Türkiye Cumhuriyeti ile
ilgili olarak, Avrupa Bölgesel İşbirliği hedefi için geçerli olan kurallar, ilgili finansman
anlaşmasında gerekçelendirilmiş istisnai durumlara halel getirmeksizin, (AB)
447/2014 sayılı Tüzüğün VI. Başlığının II. Bölümünde yer alan 33. Maddenin ikinci
fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanır.
5 Ekim 2016 / Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar
 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6ncı maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “genel teşvik uygulamaları” ibaresi “genel ve bölgesel teşvik uygulamaları”
şeklinde değiştirilmiştir.
 Aynı Kararın 12nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Bölgeler
1
2
3
4
5
6

Uygulama Süresi
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl

 Aynı Kararın 15nci maddesini birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Bölgeler

1
2
3
4

Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Yatırıma katkı oranı Kurumlar vergisi veya
(%)
gelir vergisi indirim
oranı (%)
15
50
20
55
25
60
30
70

Büyük Ölçekli Yatırımlar
Yatırıma katkı oranı
Kurumlar vergisi veya
(%)
gelir vergisi indirim
oranı (%)
25
50
30
55
35
60
40
70

Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen
yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini
geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcıların diğer faaliyetlerinden elde edilen
kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.









7 Ekim 2016 / Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “A, B veya C sınıfı”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 24 üncü maddede belirtilen devir, birleşme veya kısmi bölünme hallerinde
onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerden birinci fıkrada
belirtilen en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma koşulu aranmaz.”
 Aynı Yönetmeliğin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “gümrük
idaresince” ibaresi “yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek rapora
istinaden” olarak değiştirilmiştir.
 Aynı Yönetmeliğin 235 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görevli memur”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibaresi
eklenmiştir.
7 Ekim 2016 / Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)
 Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve
verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir.
 Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili
işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve
yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine
getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.
9 Ekim 2016 / Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
 Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu
taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak
yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların
yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji
içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin edilmesinin
sağlanması, teknoloji transferinin teminine katkı sağlanmasıdır.
 Bu Yönetmeliğin kapsamı; YEKA’ların belirlenmesi, bu alanlar için bağlantı görüşünün
verilmesi ve kapasite tahsisinin yapılması, tahsis edilen bağlantı kapasitesinin yurt
içinde üretim ve/veya yerli malı kullanım şartı ile kullandırılması ve bu amaçla
yapılacak yarışmaya katılacak tüzel kişilerde aranacak koşulların belirlenmesi,
yarışmanın yapılması, teminat alınması, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde
teminatın irat kaydedilmesi, yarışmayı kazanan tüzel kişiler tarafından YEKA’da
kurulacak elektrik enerjisi üretim tesislerinin lisans müracaatları ve elektrik enerjisi
satışına ilişkin usul ve esaslardır.
10 Ekim 2016 / Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması
Hakkında Tebliğ (No: 2016/25)
 Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir
yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti
sunan kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal
işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanı ile kuruluşlar ve
sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri,





destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler,
desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai
sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.
 Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler
aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır:
a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt
sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya
koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı
olmak.
b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak:
1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak.
2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak.
3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak
kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim
yapmak.
4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en
az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az yirmisi erkek hayvan
olmak kaydıyla en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz
küçükbaş hayvana sahip olmak.
5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak.
6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.
7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde
10.000 adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak.
8) Organik tarım alanında, birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.
(2) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık
hizmeti alacak tarımsal işletmeler,
inceleme ve denetlemelerde Bakanlık
yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmakla
sorumludur.
14 Ekim 2016 / Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait
Atama Kararları
 Açık buluna 1inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,
Nihan ÖZTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76ncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
14 Ekim 2016 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Hükümeti Arasında
Entegre Kırsal Kalkınma İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hollanda Krallığı Hükümeti ( bundan böyle “Akit
Taraflar” olarak anılacaklardır);
(1) 12 Kasım 1980’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile
Hollanda Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında Bilimsel Tarım Araştırmaları Sahasında
İşbirliği Anlaşması,
(2) 22 Haziran 1986’da imzalanan Türkiye- Hollanda Tarım Çalışma Grubunun
Kurulmasına Dair Protokol,

(3) Türkiye tarafınca 18 Kasım 1994’te, Hollanda tarafınca 8 Mart 1993’te düzenlenen,
Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hollanda Tarım, Doğa Yönetimi ve Balıkçılık
Bakanlığı Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Anlaşması ve
(4) 18 Eylül 2000’de imzalanan, Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hollanda Tarım,
Doğa Yönetimi ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptını göz önünde tutarak
Aşağıdaki görüşleri paylaşarak,



(1) Kırsal kalkınma, Türkiye’nin ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan uygulanabilir kırsal
alanlar oluşturmayı başarması ve tarımsal rekabetini güçlendirmesi yönünden büyük
önem taşımaktadır;
(2) Arazi toplulaştırılması da dahil olmak üzere uygun biçimde yürütülen arazi ve su
kaynakları yönetimi bu amaçlara ulaşmakta önemli bir araçtır;
(3) Türkiye- Hollanda Çalışma Grubu, iki ülke arasında Kırsal Kalkınma üzerine özel bir
Mutabakat Zaptının, detaylı olarak belirlenerek imzalanması ve bu mutabakat
zaptının Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Hollanda Krallığı
Ekonomik İşler Bakanlığı arasında imzalanmış olan Mutabakat Zaptına uyum
sağlaması konusunda mutabakata varmıştır;
(4) Türkiye, kırsal bölgelerde tarımsal kalkınma ve sürdürülebilirliği geliştirmek ve yeni
gelişmeleri kolaylaştırmak için entegre bir arazi toplulaştırma yaklaşımı
geliştirmektedir;
(5) Türkiye, ülke için yeni olan, arazi bankacılığının uygulamaya konulmasıyla
ilgilenmektedir;
(6) Hollanda, entegre arazi toplulaştırma süreçlerinde ve arazi bankacılığında onlarca
yıllık deneyime sahiptir;
(7) Türkiye ve Hollanda kırsal kalkınmanın değişik alanlarında yapılan AB Eşleştirme
(Twinning) projeleri ve G2G projeleri aracılığıyla 10 yıldır işbirliği yapmakta ve
Türkiye- Hollanda Tarım Çalışma Grubuna rapor vermekte ve Çalışma Grubuyla
birlikte bu işleri koordine etmektedir;
(8) Türkiye kırsal kalkınma/arazi toplulaştırma alanında birçok yatırım programlamış olup
rekabet edilebilir, ekonomik ve çevresel olarak uygulanabilir çiftliklerin geliştirilmesi
önemli bir politika hedefidir;
(9) Hollanda Hükümeti, her iki ülkede iş fırsatlarını geliştirerek ve kamu sektörleri
arasındaki işbirliğine devam ederek Türkiye ile işbirliğini artırmak arzusundadır;
(10)İki ülke arasındaki işbirliği daima verimli olmuştur.
20 Ekim 2016 / Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan atanmıştır.
 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Rehberlik ve Teftiş Kurulu
Başkanlığı’na Münir Uğuz atanmıştır.
 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Bilgi
İşlem Dairesi Başkanı Mahmut Sami Gürbüz atanmıştır.



 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Erzincan İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’ne Murat Şahin atanmıştır.
 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Artvin İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’ne Dursun OKUR atanmıştır.
 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’ne Sırrı YILMAZ atanmıştır.
 Açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine
Kerim ÜSTÜN atanmıştır.
 Isparta İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cenk ŞÖLEN, başka bir göreve atanmak
üzere görevlerinden alınmıştır.
 Niğde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat TÜRKMEN, başka bir göreve
atanmak üzere görevlerinden alınmıştır.
 Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hakan KEÇECİ, başka bir göreve
atanmak üzere görevlerinden alınmıştır.
21 Ekim 2016 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/37)
 Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal
alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi
entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,
tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal
alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının
güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler
tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma
çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin
oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 Bu Tebliğ, 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal
gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve
farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel
kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine
ilişkin hususları kapsar.
 Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir,
Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya,
Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas,
Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;
a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin
işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece
ham derinin işlenmesi,
c) Soğuk hava deposu,
ç) Çelik silo,
d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,







f) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine
yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir,
Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli,
Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt,
Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce
illerinde ise;
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin
geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim
sistemleri ve eğitimi yatırımları,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
25 Ekim 2016 / Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile İçişleri
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Songül KADIOĞLU’nun başka bir göreve
atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
25 Ekim 2016 / Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ve “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Karar’da; 04.03, 04.05, 04.06 ve 21.05 G.T.İ.P numaralı
ürünler ile diğer tarım ürünlerinde tarife kontenjanı uygulandığı görünmektedir.
 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da ise; “İthalat Rejimi Kararına ekli I, II ve III sayılı
listelerde yer alan ve 25 ila 97 inci fasıllar arasında gümrük tarife istatistik pozisyonu
(G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyadan Moldova Cumhuriyeti menşeli olanlarının
ithalatında gümrük vergisi ve varsa tarım payı sıfır olarak uygulanır.” ifadesi yer
almaktadır.
28 Ekim 2016 / Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma
Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında
Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bitki koruma
ürünlerine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat





sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları
kapsar.”
 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(1) Bitki koruma ürünleri insan sağlığı ve çevre açısından bu Yönetmelikte belirtilen
zararlılık sınıflarına göre sınıflandırılır.”
“(13) Bitki koruma ürünleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
sınıflandırılmadıkları, ambalajlanmadıkları ve etiketlenmedikleri sürece piyasaya arz
edilemez.
(14) Bakanlıkça izin verilmediği sürece, piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma
ürünlerinin ambalajları üzerinde yer alan etiket bilgilerinde sticker kullanılarak
değişiklik yapılamaz.”
28 Ekim 2016 / Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“b) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan
kişilerin bölgesinde bulundukları görevli tedarik şirketi aracılığıyla faydalanacakları
YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvel uyarınca belirlenecek fiyatı,”
30 Ekim 2016 / 19/10/2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 3/10/2016
Tarihli ve 2016/9368 Sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2017 Yılı Programı
 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/es
kiler/2016/10/20161030m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016
/10/20161030m1.htm

