
 

 

 

2019 KASIM AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 6 Kasım 2019 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2019/374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385) 

➢ Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Orhan ŞAHİN 

atanmıştır.  

➢ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Tarım ve 

Orman Bakanlığı; 

✓ Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bestami ZABUN, 

✓ Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin KIYAS, 

✓ Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin BAYDAR, 

✓ Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol SARAÇOĞULLARI, 

Görevden alınmış; 

✓ Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne İbrahim ACAR, 

✓ Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa ŞAHİN, 

✓ Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Kerim METE 

Atanmıştır.  

• 8 Kasım 2019 / Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme 

Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2019/50) 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine 

alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, 

insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik 

mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

➢ Destekleme ödemesi için aranacak şartlar 

MADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için; 

a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması, 



 

 

b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip olması 

(e-fatura olması durumunda firması tarafından onaylı olması), 

c) Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında 

Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması ve onaylanmış olarak başvuru belgeleri ile 

birlikte ibraz etmesi, 

ç) Bitki koruma faaliyetlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve entegre mücadele 

prensiplerine göre yapılmış olması, 

d) Kullanılmış olan BKÜ’nün etiket bilgilerine göre uygulanmış olması, 

e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve yan havalandırma 

açıklıklarının tül ile kapatılmış olması, 

f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan 

feromon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 40 dekar 

zeytinlik alanda biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi, 

g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları 

belgeleyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması, 

ğ) Örtüaltı bitkisel üretimde domates güvesine karşı mücadele amaçlı dekara 2-4 adet, 

aynı amaçla açıkta domates yetiştiriciliğinde ise dekara 4-6 adet feromon kullanılmış 

olması, 

gerekir. 

➢ Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme 

MADDE 8 – (1) BBMD ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin muhtelif tarımsal 

destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Genel 

Müdürlüğe gönderilen icmaller kontrol edildikten ve % 0,2 Banka komisyonu 

eklendikten sonra hazırlanan ödemeye esas icmaller Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğüne gönderilir. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını 

müteakip, il/ilçe müdürlüğünce ÇKS ve/veya ÖKS’deki kayıtlara göre oluşturulan ilgili 

desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre, Banka şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan 

veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si 

bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemelere ilişkin 

usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir. 

➢ Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar 

MADDE 9 – (1) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz. 

(2) Bakanlık desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler biyolojik 

ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerinden de faydalandırılmaz. 



 

 

(3) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerine müracaat edenlerden, 

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

kapsamında; yetiştirdikleri ürünlerde hasat öncesi pestisit denetimlerinde yasaklı veya 

tavsiye dışı pestisit kullanımı tespit edilen, hasat sonrası pestisit denetimlerinde 

yasaklı, tavsiye dışı veya MRL üstü tespit edilen ve ihracata giden ürünlerinde pestisit 

kalıntısı nedeniyle bildirim almış olanlar aynı yıl içerisinde ilgili üründe yapılacak 

desteklemelerden faydalanamazlar. 

• 9 Kasım 2019 / Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 

2019/46) 

➢ Anılan tebliğ, Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, Katı Organik-

Organomineral Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği, 

Küçük Aile İşletmesi Desteği, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Yem Bitkileri Desteği, 

Bombus Arısı Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt İçi 

Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum 

Üretim Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin 

Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların 

belirlendiği Tebliğ, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz 

laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları 

kapsamaktadır.  

• 12 Kasım 2019 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının İlişik 

Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1792) 

➢ Akit Taraflar, iki ülke arasında ortak faaliyetler, programlar, bilimsel materyal, bilgi ve 

uzman mübadelesi yoluyla aşağıdaki konularda işbirliğinin geliştirmesini sağlar: 

a) Tarım bilimi ve teknolojisi, 

b) Ticari veya genetik öneme sahip ürünlerin tarımsal üretimi ve araştırması, 

c) Modern biyoteknoloji araçları yoluyla bitki genetiği ve ıslahına yönelik 

araştırmaların yapılması, 

d) İklim koşullarına uyum sağlayan bitki türlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, 

e) Su kaynaklarının yönetimi, 

f) Tarımsal gıdaların işlenmesi ve ambalajlanması, 

g) Tarımsal yayım ve danışmanlık, 

h) Tarım alet ve makinaları, 

i) Tohumculuk ve 



 

 

j) Hayvancılık, balıkçılık ve hayvan sağlığı araştırmaları.  

• 12 Kasım 2019 / Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 

2019/388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400) 

➢ Tarım ve Orman Bakanlığı; 

✓ Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İPEK, 

✓ Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman DEĞERLİ 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4üncü maddesi gereğince görevden 

alınmıştır.  

➢ Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri gereğince Volkan Mutlu COŞKUN atanmıştır.  

• 14 Kasım 2019 / Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım 

Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/53) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak 

dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde 

gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2019 yılı için yapılacak olan 

katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

➢ Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler 

MADDE 5 – (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından 

oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, 

bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini 

belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birime 

gönderilen tarımsal işletmelere yapılır. 

➢ Ödeme miktarı 

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2019 Yılında Yapılacak 

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek 

üzere 2019 yılında 600 TL katılım desteği ödenir. 

 



 

 

➢ Görevli kurum ve kuruluşlar 

MADDE 8 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, merkez ve 

il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür. 

➢ ÇMVA katılım destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler 

MADDE 11 – (1) ÇMVA katılım desteğinden; 

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir 

idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, 

b) Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan, 

c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan, 

ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları 

doğrulanmayan, 

d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan, 

tarımsal işletmeler faydalanamazlar. 

• 20 Kasım 2019 / Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2019/54) 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve 

sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin 

artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, 

kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal 

üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir. 

(2) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 

konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan 

hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

➢ Anılan tebliğde; 

✓ Buzağı desteklemesi, 

✓ Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi, 

✓ Malak desteklemesi, 

✓ Dişi manda desteklemesi, 

✓ Anaç koyun ve keçi desteklemesi, 

✓ Sürü büyütme ve yenileme desteği, 

✓ Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi, 

✓ Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği, 

✓ Düve alım desteği, 



 

 

✓ Besilik erkek sığır (manda dâhil) desteklemesi, 

✓ Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi, 

✓ Atık desteği, 

✓ Hastalıktan ari işletme desteklemeleri, 

✓ Programlı aşı ve küpe uygulamaları, 

✓ Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri, 

✓ Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 

Belirtilmiştir. 

• 22 Kasım 2019 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(No: 2019/58) 

➢ MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kırsal 

Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(1) 

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30/11/2019’dur. Bu tarih 

itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il 

müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak 

üzere verilecek süre içinde fiziki gerçekleşmesi tamamlanır. 30/11/2019 tarihinde veya 

ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini 

alamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde doksan günü aşmamak 

üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilir.” ifadesindeki “30/11/2019’dur” ibaresi 

“28/2/2020’dir” olarak, “30/11/2019” ibaresi “28/2/2020” olarak değiştirilmiştir. 

 

 

 

 


