2018 ŞUBAT AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ
•

9 Şubat 2018 / Aile, ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
➢ Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem KALIN’ın
başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 6 ve 8inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5inci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
➢ I. Hukuk Müşaviri Yaşar GÜÇLÜ’nün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden
alınması 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
➢ Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih
BAŞPARMAK’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı
kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5inci gereğince uygun görülmüştür.
➢ Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadi
DEMİRCİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep NAZLI’nın atanması, 657 sayılı
Kanunun 59 ve 76ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18inci
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
➢ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman UZUN’un yeniden atanması, 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çorum İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne, Edirne İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan SARI’nın
atanması, 657 sayılı Kanunun 76ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

•

10 Şubat 2018 / T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime
Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar
➢ Düşük faizli tarımsal krediler 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 3 yıllık
dönemi kapsayacak şekilde 2020 yılı sonuna kadar uygulanacaktır.
➢ 2020 yılı sonuna kadar sütçü, etçi kombine sığır yetiştiriciliğinde yatırım kredilerinde
yüzde 100 ile yüzde 50 arasında, işletme kredilerinde yüzde 100 ile yüzde 25 arasında
değişen faiz indirimi uygulanacaktır.
➢ 2017 yılında 200 bin lira üst limit ile uygulanan yaygın hayvancılık kredilerinde üst limit
250 bin liraya çıkarılmıştır.

➢ Bu kredilerde 100 bin liraya kadar olan işletme ve yatırım kredisi kullanımında yüzde
yüz faiz indirimi (sıfır faiz) uygulanacaktır.
➢ Aynı kapsamda 100 bin lira ile 250 bin liralık kredilerde ise yatırım kredisinde yüzde 75
işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacaktır.
➢ Yem bitkileri üretimine 2018-2020 döneminde her türlü yem bitkisinin üretimi kredi
kapsamına alınmıştır.
➢ Yem bitkileri üretimi kapsamında 2 milyon 500 bin liraya kadar yüzde 100 indirimli,
yani sıfır faizli kredi kullandırılacaktır.
➢ Bu dönemde ayrıca ilk defa tarımsal ürünlerin işlenmesine 5 milyon TL limitli olmak
üzere %50 kredi verilecektir.
➢ Bunun dışında süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, sera modernizasyonu, iyi
tarım ve organik tarım uygulamaları, tarımsal mekanizasyon, modern sulama, arazi
alımı, lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu ve tarımsal ürünlerin işlenmesine
yönelik yatırımlar da kredi faizi indirimi yoluyla desteklenecektir.
•

17 Şubat 2018 / Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü
Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22)
➢ 30/12/2017 tarihli ve 30286 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

•

17 Şubat 2018 / Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)
➢ 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin
Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in ikinci bölümünün başlığı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Çalışma Grupları ve Sekretarya”
➢ Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) TURQUALITY® Çalışma Grubu TURQUALITY® Programının teknik çalışmalarını
yürütür.”
➢ Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin üçüncü alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) Franchising sistemi ile faaliyete geçirilen toplam azami 100 mağaza için,
i) Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami
800.000 TL olmak üzere,
ii) Kurulum/Dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmaları mağaza başına
azami 400.000 TL olmak üzere”
➢ Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) 11 inci maddede belirtilen destek unsurlarından yararlanmak için,
şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi,
ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık tarafından TURQUALITY® Destek
Programı kapsamına alınması gerekmektedir.”

•

25 Şubat 2018 / Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait
Atama Kararları
➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,
Ayhan KARAYAMA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74üncü maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

•

26 Şubat 2018 / 2018 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, 2018 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin
hususları kapsar.
➢ Hayvancılık destekleri
MADDE 4- (3) Buzağı/Malak/Manda Desteği; Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla
4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL, malaklara 150 TL, soy kütüğüne kayıtlı buzağılara 500
TL, soy kütüğüne kayıtlı malaklara 400 TL, döl kontrolü kapsamında protokol yapılan
boğaların buzağılarına ilave 50 TL ödenmesine, anaç mandalara 250 TL, soy kütüğüne
kayıtlı anaç mandalara 400 TL, Bakanlıkça Yetiştiricilik Bölgesi olarak belirlenen illerde
(Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu,
Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat) buzağı ve malaklara
200 TL ilave destek ödenir.

➢ Üretmiş olduğu çiğ sütü 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve bir hayvancılık örgütüne üye olan
yetiştiricilere; manda, koyun, keçi, inek sütüne, soğutulmuş inek sütüne ve üretici
örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın
belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılır.
a)
Üretmiş olduğu çiğ sütü üretici örgütleri aracılığı ile süt tozuna çevirterek Et ve
Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) satan üreticiler de çiğ süt desteklemesinden
yararlandırılır.
b)
Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (2017/20) kapsamında, Hastalıklardan Ari İşletme
belgeli işletmeler, ürettiği çiğ sütü yerel perakendecilere fatura/müstahsil makbuzu
karşılığında satması şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlanır.

c)
Islah amacıyla yapılan süt içerik analizi için her bir sığıra Bakanlıkça
belirlenecek birim ve fiyat üzerinden ödeme yapılır.
(5) Çoban istihdamı desteği, 200 baş ve üzeri küçükbaş (koyun-keçi) anaç hayvan
varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5.000 TL olarak ödenir.
(6) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri
birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç
hayvan başına 25 TL/baş, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 TL
ödemesi yapılır.
(7) Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine
(Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere veya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliklerine satan ve TKS veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına 30 TL
destekleme ödemesi yapılır.
•

27 Şubat 2018 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
➢ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti bundan böyle “Akit
Taraflar” olarak anılacaklardır; Tarım alanındaki işbirliğinin ortak faydalarını artırma
arzusuyla, iki ülke arasında eşitlik, ortak fayda ve birbirlerinin egemenliklerine tam
saygı temellerinde var olan dostane ilişkileri güçlendirme ve ikili işbirliğini ilerletme
isteğiyle yönlenerek, İşbu Mutabakat Zaptında belirtilen işbirliği alanlarında her türlü
çabayı göstermeyi amaçlayarak, belirli konularda görüş birliğine varmışlardır.
➢ Akif Taraflar, kendi alanlarına giren uygulamadaki yasal çerçeve uyarınca, ikili tarım ve
tarımsal ticaret alanında işbirliğini artırma yönünde çaba eder.
➢ Akif Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliği yaparlar:
✓ Hayvancılık, özellikle helal kesim ve sebze, tahıl, mısır ve fıstık üretim ve
depolama konuları üzerine işbirliği,
✓ Arazi kiralama ya da iki ülkenin üretici organizasyonları ve onların tarım
yatırımları yapabilecek ortakları arasında ortak yatırımların yapılabilmesi için
işbirliği,
✓ Tarım alet makine ekipmanları, kırsal kalkınma yatırım destek programı ve
çeşitli kooperatifler tarafından uygulanan üretim yatırımları ve iki ülkenin
kırsal alan kapasiteleri üzerine tecrübe, know-how ve uzman değişimi,
✓ İki ülkenin özellikle kadın yöneticili kooperatifler arasında ziyaretler
düzenlenmesinin yanı sıra, iki ülkenin tarım kooperatiflerinin uzman
ürünlerinin pazarlanması,
✓ Sürdürülebilir modern sulama sistemleri, arazi ıslahı ve suların tarımsal
kirlenmeden korunması alanlarında işbirliği,
✓ Bitkisel üretim ve koruma alanında işbirliği,
✓ Hayvan hastalıkları ile mücadele, önleme stratejilerinin geliştirilmesi, hastalık
izleme ve teşhis programları, referans enstitüsü uzmanlarının karşılıklı
değişimi ve bilgi paylaşımı alanlarında işbirliği,
✓ Ortak girişimlerin teşviki, özel sektörler arası işbirliğinin ve tarımda
pazarlamanın geliştirilmesinin desteklenmesi,
✓ İki ülke tarımsal araştırma enstitüleri arasında işbirliğinin teşviki,
✓ Arazi kullanım planlamaları çalışmaları üzerine işbirliği yapılması.

•

27 Şubat 2018 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
➢ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan
böyle birlikte “Taraflar” ya da tekil olarak “Taraf” olarak anılacaklardır); tüm devletlerin
egemenliğinin eşitliği ilkesini kabul ederek, tarım ve gıda güvenliği alanında iki ülke
halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirme arzusuyla, iki ülke arasındaki, tarımsal
ilişkilere yönelik bir kurumsal temel oluşturulması ihtiyacını göz önünde bulundurarak,
tarımın her iki ülkenin ekonomisinde de önemli olduğunun farkında olarak, her birinin
kendi ülkelerinde geçerli olan mevzuat düzenlemeleri uyarınca, bazı hususlarda
mutabakata varmışlardır.
➢ Taraflar, kendi yetki sınırları dahilinde ve ulusal mevzuatlarına göre, tarım ve gıda
güvenliği alanlarında verimli teknik, bilimsel ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için
gayret gösterirler.
➢ İşbu Mutabakat Zaptı’nın amacı doğrultusunda Taraflar, aşağıdaki alanlarda işbirliği
yapma konusunda mutabakata varmışlardır:
✓ Tarımsal üretim, verimlilik ve bitkisel kaynaklı ürünler konularında modern
bilim ve teknolojilerinin kullanımında işbirliği yapılması,
✓ Kaliteli ve verimli üretim amaçlı kapasite geliştirilmesine yönelik eğitimlerin
düzenlenmesi,
✓ Teknik altyapı ve yöntem analizleri vasıtasıyla kullanılan sistemlerin
optimizasyonu,
✓ Özel sektör temsilcileri arasında diyaloğun tarımsal ve pazar siteminin
geliştirilmesi amacıyla teşvik edilmesi,
✓ Tarım ve kırsal kalkınma projelerinin hazırlanması ve uygulanması.

