2017 MART AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ


4 Mart 2017 / Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz
Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama
Esasları Tebliği (No: 2017/2)
 Bu Tebliğin amacı; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu
Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 Bu Tebliğ, 2015-2018 yıllarında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve
Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının
desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.
 Bu Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına aşağıda
belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır:
a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın merkez proje değerlendirme
komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde gerçekleşme tutarının % 50’si oranında
hibe desteği uygulanır ve bu destekleme ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı,
yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları kapsar.
b) Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, merkez proje
değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde hayvan alım tutarının %
80’i oranında hibe desteği uygulanır ve bu destekleme damızlık boğa, damızlık koçteke alımını kapsar.
c) İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi
(DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu
Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde uygulanır.
ç) Damızlık boğa alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu
Anadolu Projesi (GAP) ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde
uygulanır.
 Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklemesinden; Bakanlık Türkvet veri tabanına ve
Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100
en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu
sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.



7 Mart 2017 / Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin
Eklenmesi Hakkında Yönetmelik
 Bu Yönetmeliğin amacı, tüketicilerin en üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla
vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin gıdalara eklenmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
 Bu Yönetmelik, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeleri
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49) kapsamındaki gıdalar için sadece
vitamin ve mineraller açısından uygulanmaz.
b) Aşağıdaki konulara ilişkin mevzuatta belirlenen özel hükümler saklı kalmak
koşuluyla uygulanır.
1) Özel beslenme amaçlı gıdalar ve özel hükümlerin bulunmadığı durumlarda, bu
ürünleri tüketmesi amaçlanan kişilerin özel beslenme ihtiyaçlarına uygun hale
getirilen bu tür ürünlerin bileşimi ile ilgili gereklilikler,
2) 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamındaki gıda katkı maddeleri ve 29/12/2011
tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri
Yönetmeliğinde yer alan aroma verici maddeler,
3) İzin verilen önolojik uygulamalar ve işlemler.
c) Bu Tebliğ, belirli bir gıda veya gıda grubuna yönelik olarak yayımlanmış olan dikey
gıda kodeksi hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.
 MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla sadece bu
Yönetmeliğin EK-1’inde listelenen vitaminler ve/veya mineraller, EK-2’sinde
listelenen formlarda gıdalara eklenebilir.
(2) İnsan vücudu tarafından biyolojik olarak kullanılabilen formlardaki vitaminler ve
mineraller, genellikle gıdanın yapısında doğal olarak bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın, aşağıda belirtilen hususlardan en az biri göz önünde bulundurularak
gıdalara eklenebilir:
a) Eksikliğin klinik veya subklinik kanıt ile ispatlanabildiği veya besin öğelerinin alım
düzeyinin düşük olduğunun tahminen gösterilebildiği nüfusta veya nüfusun belirli
gruplarında görülen bir veya daha fazla vitamin ve/veya mineral yetersizliği,
b) Nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının beslenme açısından durumunu
iyileştirmek ve/veya beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerden dolayı vitaminlerin

ve minerallerin beslenme yolu ile alınmasındaki muhtemel eksikliklerini düzeltme
imkânı,
c) Vitaminlerin ve minerallerin beslenmedeki rolüne ve sağlık üzerindeki nihai
etkilerine ilişkin genel kabul görmüş bilimsel bilgilerdeki değişim.
(3) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre, Genel Müdürlüğün kendi inisiyatifi
ile veya bir başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru üzerine Yönetmelik değişikliği
yapılması karara bağlanır. Bu kapsamdaki değişiklikler için, ihtiyaç duyulması halinde
Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir. Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç
duyulması halinde, 7 nci maddede belirlenen kurallar uygulanır. Başvuru sahibi
tarafından yapılan başvuru ile ilgili olarak Bilimsel Komisyon tarafından yapılacak
bilimsel değerlendirmeler için başvuru dosyası hazırlanırken, Genel Müdürlük
tarafından yayımlanan ilgili kılavuzlar dikkate alınır.
(4) Bakanlık acil durumlarda, bir vitamini veya minerali EK-1 ve EK-2’de yer alan
listelerden çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.
(5) Genel Müdürlük, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen değişikliklerin
yapılmasından önce, özellikle gıda işletmecileri, tüketici grupları ve diğer ilgili
taraflarla istişarede bulunur.
 MADDE 6 – (1) Vitaminler ve mineraller aşağıda belirtilen gıdalara eklenemez:
a) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla meyveler, sebzeler, kırmızı et,
kanatlı eti ve balık dâhil işlenmemiş gıdalar;
b) Sağlık veya beslenme beyanı yapılmamak koşulu ile hacmen alkol miktarı %1,2’den
fazla olan içecekler.
(2) Genel Müdürlük, birinci fıkrada belirtilen uygulamaya ek olarak, bilimsel kanıtlar
ışığında ve bu gıdaların besinsel değerlerini dikkate alarak, belirli vitaminler ve
minerallerin eklenmesine izin verilmeyecek ilave gıdalar veya gıda grupları
belirleyebilir. Bu amaçla yapılacak düzenlemeler için, ihtiyaç duyulması halinde
Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir ve bu durumda 7 nci maddede
belirlenen kurallar uygulanır.
 MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili
maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.


7 Mart 2017 / Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif
Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
 Bu Yönetmeliğin amacı; gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hayvansal gıdalarda
bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi
mümkün olan farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı
limitlerini belirlemektir.

 (1) Bu Yönetmelik, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait
farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Aktif veya pasif bağışıklığı oluşturmak veya bağışıklık durumunun tespiti için
immunolojik veteriner tıbbi ürünlerde kullanılan biyolojik kökenli aktif maddeler ile
teşhis kitlerini,
b) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği kapsamında bulunan maddeleri,
kapsamaz.
(3) Bu Yönetmelik; gıda değeri olan hayvanlara uygulanması yasaklanan ve belli
şartlara bağlanan hormon ve benzeri maddelere ilişkin mevzuat hükümleri saklı
kalacak şekilde uygulanır.
 Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine
göre yaptırımlar uygulanır.
 (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri,
1/6/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlamak zorundadır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri; bu
Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar 9 uncu madde ile yürürlükten
kaldırılan Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorundadır.


8 Mart 2017 / Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye
Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları ile
kuruluşları tarafından ticari amaç güdülmeksizin ve amacı doğrultusunda kullanılacak
ürünlerin 13 üncü madde kapsamında transit geçişinde, Bakanlıkça yapılacak risk
değerlendirmesi kapsamında istisna tanınabilir. Bu fıkra kapsamındaki uygulamalara
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”



8 Mart 2017 / 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: 2017/15)
 Bu Tebliğ, 27/12/2016 tarihli ve 2016/9665 sayılı Bakanlar Kurulu 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,
tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla

gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler
Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı
içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve
Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile
ilgili usul ve esasları kapsar.
 Bu Tebliğ, 27/12/2016 tarihli ve 2016/9665 sayılı Bakanlar Kurulu 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 Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.
 Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
MADDE 4 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; beş baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi
kurmaları veya işletme kapasitesini beş baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere
kullandırılacak olan yatırım kredileri, manda, jersey ve yurt içinde doğmuş holstein
ırkı (siyah alaca/kırmızı alaca) damızlık belgeli süt sığırı alımlarını, barınak yapımını ve
tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya
makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve
alet-ekipman alımı, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından
(güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını, kurulu
işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek
yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında
değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme
bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.
(3) Kredi ile temin edilecek damızlık süt sığırları, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS)
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 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında
tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe
veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami kırk sekiz aylık yaşta olması gerekir.
Yatırım kredilerinde; Damızlık Belgesi sadece süt sığırı alımı için istenir ve aslı ile işlem
yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde
işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların
kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
 Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği
MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; beş baş ve üzerinde damızlık etçi ve kombine sığır

yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini beş baş ve üzerine
çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere
kullandırılacak olan yatırım kredileri, etçi ırklar olan angus, hereford, şarole ve
limuzin ırkı ile kombine ırklar olan montbeliard, Brown swiss ve simental damızlık
belgeli hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya
makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve
alet-ekipman alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından
(damızlık etçi sığır işletmelerinde sadece güneş, kombine sığır işletmelerinde ise
güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını, kurulu
işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.
Kombine ırklar ile kurulacak işletmelerde süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımı
yatırım kredisi kapsamında değerlendirilir. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik
giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai
kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.
(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine
(HAYBİS) kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk
doğumunu yapmış ve azami otuz altı aylık yaşta olması gerekir. Yatırım kredilerinde,
damızlık belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme
kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların
kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair
Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
 Damızlık düve yetiştiriciliği
MADDE 6 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme
kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak
olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya
makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve
alet-ekipman alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından
(güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını, kurulu işletmelerin
münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem
bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler ve damızlık belgeli hayvan alımları işletme
kredisi kapsamında değerlendirilir.
(3) Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, Sığır Cinsi Hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık
Bilgi Sistemine (HAYBİS) kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip ve dört-on üç aylık
yaşta olması gerekir. İşletme kredilerinde, damızlık belgesi sadece hayvan alımı için
istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım
kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde

hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı
istenecektir.
 Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 7 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan
yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine
çıkarmaları gerekir.
(2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere
kullandırılacak olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını,
süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır
biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman
alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, kendi elektrik
ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için
gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık
yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.
Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen
deney raporu esas alınır.
(3) Kredi ile temin edilecek inek; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS)
kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami kırk sekiz aylık yaşta olması ve en az bir
doğum yapmış olması gerekir. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik
yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek
şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı
istenecektir.
 Büyükbaş hayvan besiciliği
MADDE 8 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı
işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami yirmi aylık yaşta erkek olması
gerekir. Ayrıca alınacak hayvanların Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS)
kaydedilmiş olmaları ve kaydedildikten sonra Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) en
az üç ay süreyle kayıtlı kalmaları zorunludur.
(3) Sözleşmeli besicilik kapsamında alınacak hayvanlarda Hayvancılık Bilgi Sistemine
(HAYBİS) üç ay süreyle kayıtlı olma şartı aranmaz. Sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve
esaslar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan sözleşmenin onaylı
bir sureti banka veya TKK’ya verilir.
(4) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve
çayır biçme makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kendi

elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli
olan tesis ve alet ekipman alımını ve kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman
alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme
giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.
 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 9 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; koyun için en az elli baş, keçi için en az yirmi beş baş
kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine
çıkarmaları gerekir.
(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere
kullandırılacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını,
süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır
biçme makinesi, silaj makinesi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını,
kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için
gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık
yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.
Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen
deney raporu esas alınır.
(3) Kredi ile temin edilen hayvanların; yurt içinde doğmuş 2/12/2011 tarihli ve 28130
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine
(HAYBİS) içerisinde yer alan Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve altı-yirmi dört
aylık yaşta olması gerekir. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım
kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde
hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı
istenecektir.
 Küçükbaş hayvan besiciliği
MADDE 10 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları
veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az üç aylık yaşta ve erkek olması
gerekir.
(3) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, yurt içinde doğmuş ve Koyun ve
Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında
tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) içerisinde yer alan Koyun Keçi Kayıt
Sisteminde en az bir ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.
(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak
olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya
makinesi ve çayır biçme makinesi alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir

enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını
ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin
finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.


10 Mart 2017 / Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Arpa
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
 31.05.2017 tarihine kadar 100.000 ton arpa için gümrük vergisi oranı %0 olarak tarife
kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan TMO’ya tahsis edilmiştir.



11 Mart 2017 / Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
 Bu kararın amacı, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması,
ülkenin damızlık manda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık,
ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için
damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak
yatırımların desteklenmesidir.
 Bu karar,
a) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda
düve üretimi işletmesi kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 150 baş
olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını,
b) Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık
koç-teke üretimine yönelik işletme kurmasını veya mevcut işletmelerin kapasitesinin
500 baş olacak şekilde artırılması, bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve bu
işletmelerden koç-teke alımı yapacak yetiştiricileri kapsamaktadır.
 Bu karar kapsamında koç-teke ve manda (yeni inşaat yapımı, rehabilitasyon ve
kapasite artırımı, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı) konularında %50 hibe
desteği uygulanır.



11 Mart 2017 / Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması ile Bazı Yerlerin Arazi
Toplulaştırması Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar



11 Mart 2017 / Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Millî Eğitim ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 Açık bulunan 1nci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel
Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bakanlık Müşaviri Mahmut Sami
GÜRBÜZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74üncü, 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 Açık bulunan 1nci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sadi DEMİRCİ’nin atanması,
657 sayılı Kanunun 74üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve

8inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.


11 Mart 2017 / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin
Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ
 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük
İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
yer alan “(3) Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi
çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-3’te yer alan listede
belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak, kara hudut kapılarındaki giriş
gümrük idarelerinde resmi kontrolleri tamamlanamayan çoğaltım materyalinin ek3’te yer alan listede belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya Ankara, Sakarya,
Yalova ve İstanbul’daki diğer gümrük idarelerine transit edilerek resmi kontrolleri
gerçekleştirilir.” ifadesi “(3) Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek
soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi Ek-3’te yer alan
listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak, giriş gümrük
idarelerinde resmi kontrolleri tamamlanamayan çoğaltım materyalinin Ek-3’te yer
alan listede belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya Ankara ve İstanbul’daki
diğer gümrük idarelerine sevk edilerek resmi kontrolleri gerçekleştirilir.” şeklinde
değiştirilmiştir.



11 Mart 2017 / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi “Çalışma Grup Sorumlusu: Kadro ve unvanına
bakılmaksızın fiilen Çalışma Grup Sorumlusu olarak görevlendirilenleri,” yürürlükten
kaldırılmıştır.
 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) İşletme müdürü harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise
hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen
devredebilir.”
 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gerçekleştiren
personele her gün için 300 gösterge rakamının,” ibaresi “ve” şeklinde değiştirilmiş,
“ise” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, birden fazla kurumdan üretimi teşvik primi
almaya hak kazanan personelin toplam çalışma süresi 360 günü geçemez. Bu
personele yürüttüğü görevlerden dolayı yüksek olan üretimi teşvik primi ödenir.”
 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(1) Hurdaya
ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca belirlenecek
tutarın altı katına kadar olanlar işletme müdürü, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise
işletme müdürünün teklifi üzerine üst yöneticinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Üst
yönetici bu yetkisini daha alt kademe yöneticilere kısmen veya tamamen
devredebilir.” ifadesindeki “altı” ibaresi “taşıtlar hariç on iki” şeklinde değiştirilmiştir.


16 Mart 2017 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
 16/3/2010 tarihinde Yaounde’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve
Ekonomik İş Birliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.



17 Mart 2017 / Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin
Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Giriş Yapan
Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan;
 İstisnai uygulamalar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin ikinci bölümü:
a) İthalatın yasak olmadığı bir ülkeden veya bölgeden gelmesi ve bu
maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen miktarı aşmaması koşuluyla,
yolcu beraberinde gelen ve kendi kişisel tüketimlerine yönelik ürünlere
uygulanmaz.
b) İthalatın yasak olmadığı bir ülkeden veya bölgeden gelmesi, dördüncü
fıkraya göre belirlenen miktarı aşmaması ve ticari olarak ithalatı
amaçlanmamış olması koşuluyla, özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde
gönderilen ürünlere uygulanmaz.
c) Ülkemize giriş yapmaması şartıyla, mürettebat ile yolcuların kullanımına
yönelik olarak uluslararası faaliyet gösteren ulaşım araçlarında bulunan
ürünlere uygulanmaz. Bu ürünler veya bunların mutfak atıklarının
boşaltılması durumunda bunlar imha edilir. Ancak, söz konusu ürünlerin
gümrük gözetiminde ve aynı liman içerisinde, uluslararası faaliyet gösteren
bir nakil aracından diğerine doğrudan aktarılması halinde imha edilmesine
gerek yoktur.

ç) Ürünlerin miktarının dördüncü fıkraya göre belirlenen miktarı aşmadığı
durumlarda, hermetik olarak kapatılmış kaplarda en az 121 oC’de 3 dakikaya
eşdeğer ısıl işleme tabi tutulmuş aşağıdaki ürünlere uygulanmaz:
1) Yolcu beraberinde gelen ve kendi kişisel tüketimleri için amaçlanan
ürünler.
2) Ticari olarak ithalatı amaçlanmamış olması koşuluyla, özel kişilere küçük
sevkiyatlar halinde gönderilen ürünler.
d) Piyasaya arz için amaçlanmamış ve veteriner sınır kontrol noktası
müdürlüğü tarafından önceden onaylanmış olması koşuluyla, ticari numune
olarak gönderilen veya sergiler için amaçlanan ürünlere uygulanmaz.
e) Özel çalışma ve analizler için amaçlanan ürünlere uygulanmaz.
(2) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen ürünlerin insan tüketimine
sunulmadığı ve sergi bittikten veya özel çalışma ya da analizler
gerçekleştirildikten sonra, analiz için kullanılan miktar hariç olmak üzere,
Bakanlık tarafından belirlenen koşullar altında imha edildiği veya geri
gönderildiği resmi denetimlerle mümkün olduğunca belirlenmelidir. Bakanlık
söz konusu ürünlerin ithal edilme amacı dışındaki amaçlar için
kullanılmadığından emin olmalıdır.
(3) Birinci fıkra, taze et ve et ürünlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla uygulanır.
“ başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 Güvenlik önlemleri ve yetki
MADDE 18 – (1) Bakanlık, yabancı bir ülkede hastalık çıkması durumunda,
hastalığın türüne göre bu ülkenin tamamından veya belirli bir bölgesinden,
canlı hayvanların ülkeye girişine ve transit geçişine tamamen veya kısmen
sınırlama ve yasak getirebilir. Yasağın kapsamı, hastalığın seyrine göre
daraltılabilir veya genişletilebilir.
(2) Bakanlık, söz konusu olan yabancı ülkenin tümünden ya da bir kısmından
gelen hayvanlar ile ilgili özel koşullar oluşturabilir.
(3) Bu Yönetmelikle belirlenen kontroller sonucu hayvanların, hayvan ya da
insan sağlığına bir risk teşkil ettiği tespit edilirse veteriner sınır kontrol
noktası müdürlüğündeki veteriner hekim derhal aşağıdaki tedbirleri alır:
a) Sevkiyata el koyar ve itlaf eder.
b) 15 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca derhal diğer veteriner sınır kontrol
noktası müdürlüklerini ve Bakanlığı haberdar eder.

(4) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen bir durum söz konusu olduğunda, 13
üncü madde kapsamındaki hayvanlar ile ilgili geçici koruyucu tedbirler
alabilir.
(5) Bakanlık, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde ya da ilgili
karantina merkezinde, söz konusu ülkeden gelen hayvanlar için kontrolleri
arttırabilir.
(6) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan zorunlu ve öngörülmeyen
durumları, inceleyerek sonuçlandırmaya Bakan yetkilidir.”


23 Mart 2017 / Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



25 Mart 2017 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında
Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
 29 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İş Birliği
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.



25 Mart 2017 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Tarım Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
 4 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İş Birliği Mutabakat
Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.



25 Mart 2017 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında
Tarım Alanında İş Birliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
 14 Nisan 2009 tarihinde Manama’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında İş Birliği Konusunda Mutabakat
Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.



25 Mart 2017 / Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait
Atama Kararları
 Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Muğla İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne, Burdur İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şakir Fırat
ERKAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.



26 Mart 2017 / Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları
ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2017/16)
 Denetimler sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analiz
çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.
 Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz
sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standardları Enstitüsü Laboratuvarları ile bu
kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş Gübre Fab. T.A.Ş. Körfez/KOCAELİ
Laboratuvarı referans kuruluş olarak belirlenmiştir.
 Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin analiz
sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai
Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, diğer parametreler yönünden de
Türk Standardları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.
 Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar,
numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık il
müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık il
müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde Bakanlık il
müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak
hesabına havale edilir.



28 Mart 2017 / Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/6)
 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nin geçici 1 inci maddesinde yer
alan;
 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gıda işletmecisi, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten
önce ithal edilen veya üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ve bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ithal edilmesi veya üretilmesi
veya işlenmesi veya piyasaya arz edilmesi devam eden aynı takviye edici
gıdaları 31/12/2014 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale
getirmek zorundadır.
İfadesine;
 “Ancak, 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici
Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik
kapsamında 31/12/2016 tarihine kadar onay almış veya onay başvurusunda
bulunulmuş ürünler 1/7/2017 tarihine kadar üretilebilir, ithal edilebilir ve piyasada
bulunabilir.” cümlesi eklenmiştir.



31 Mart 2017 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 Bu Tebliğin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin
girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir
kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak
kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
 Bu Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel,
hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe
ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 Programın proje konuları
MADDE 10 – (1) Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca;
a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,
4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
4) Kültür mantarı üretimi,
c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve
paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,
konularını kapsar.
 Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki
şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün
almamış olmak,
c) Okur-yazar olmak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi
mükellefi olmamak,
f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi
yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih
itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin
yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma
Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ
No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak
kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç
çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,
h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış
olmamak,
ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi
olmamak.
 Hibe desteği miktarı
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi
imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye
kadar hibe ödemesi yapılır.
(2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

