
 

 

 

2019 MART AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 1 Mart 2019 / Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler 

İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 

(Tebliğ No: 2018/38)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/18) 

➢ MADDE 1 – 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans 

Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave 

Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ 

No: 2018/38)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemi uygulaması 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemine ilişkin ürününü lisanslı 

depolarda muhafaza eden mudilerin yer aldığı; üzerinde ürünün teslim edildiği lisanslı 

depo işletmesi, mudi isim/unvan, TC/Vergi No, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoda 

kaldığı gün sayısı, toplam depolama ücreti, ELÜS ihraç tarihi ve ELÜS iptal/ELÜS alım 

satım tarihi bilgilerini içeren, EKK tarafından excel formatında düzenlenmiş liste; ilgili 

Bakanlıkça kontrol edilerek 7 Mart 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel 

Müdürlüğe talep edilen şekilde resmi yazı ekinde gönderilir. Genel Müdürlük söz 

konusu listelerin il/ilçe müdürlüğüne ulaştırılmasını temin eder. 

(2) Gerekli şartları haiz “Depo Kira Ücreti Faturası” ibraz edemediği için destekleme 

ödemelerine müracaat edemeyen üretici ve üretici örgütleri; döneme ilişkin ilave kira, 

nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak için 11 Mart-29 Mart 

2019 tarihleri arasında istenilen diğer belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. 

İlave kira desteği müracaatlarına ilişkin EKK tarafından excel formatında düzenlenen 

ve ilgili Bakanlıkça kontrol edilerek Genel Müdürlüğe gönderilen ilave kira desteğine 

konu bilgileri içeren liste esas alınarak ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, 

üretici/üretici örgütünün isim/unvan, TC/Vergi No, ürün adı, ürün miktarı, ürünün 

depoda kaldığı gün sayısı, toplam depolama ücreti, ELÜS ihraç tarihi bilgileri ile nakliye 

ve analiz ücreti desteği müracaatlarına ilişkin istenilen belgeler esas alınarak gerekli 

verilerin il/ilçe müdürlüğü tarafından Bakanlık TBS’ye girişi 12 Nisan 2019, icmallerin 

TBS üzerinden oluşturulması 26 Nisan 2019, ödemeye esas icmallerin Genel 

Müdürlüğe ve Ek-11’de yer alan icmalin ilgili lisanslı depo işletmelerine gönderilmesi 

24 Mayıs 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanır.” 

➢ MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

 



 

 

• 6 Mart 2019 / Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

• 6 Mart 2019 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(No: 2019/19) 

➢ MADDE 1 – 7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal 

Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“2019 yılı uygulamaları 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümlerince 2019 yılı için 

yapılacak müracaatlara ilişkin süre 31/3/2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.” 

• 11 Mart 2019 / 2019 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine 

İlişkin Karar (Karar Sayısı: 817) 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Karar, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık 

politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve 

üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, 2019 yılında 

uygulanacak olan çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususları 

kapsar. 

➢ Çiğ süt desteği 

MADDE 2 – (1) 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 4üncü maddede tanımlanan bir üretici 

örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek 

sütüne, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın (Bakanlık) belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme 

ödemesi yapılır.  

(2) Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, 

üretici örgütleri aracılığı ile süt tozuna çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel 

Müdürlüğü’ne (ESK) satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır. 

(3) 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çiğ Sütün Arzına Dair 

Tebliğ (Tebliğ no:2017/20) kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten 

işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında, sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt 

belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, 

işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura/müstahsil 

makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır. 

➢ Süt piyasasının düzenlenmesi 

MADDE 3 – (1) Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan 

alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanır. 



 

 

(2) Süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin uygulama, iki yıl süre ile devam ettirilir. 

• 11 Mart 2019 / Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 

2019/22) 

➢ Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık 

politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği 

sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesidir. 

(2) Bu Tebliğ, 10/3/2019 tarihli ve 817 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 

konulan 2019 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine 

İlişkin Kararda yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

➢ Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu 

maddesi ile 10/3/2019 tarihli ve 817 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 

2019 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karara 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

➢ Kaynak aktarımı ve ödemeler 

MADDE 4 – (1) Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, 

bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık 

tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığı ile ödenir. 

➢ Ödemelerin aktarılması 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan 

hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler 

yapılmaz. 

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanmak için başvuran 

yetiştirici/üreticilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamaları, 

desteklemelerin yürütüldüğü veri tabanları üzerinden, yetiştirici/üretici örgütü veya 

il/ilçe müdürlüğünce başvuru tarihi itibarıyla yapılır. 

(3) ESK tarafından gerçekleştirilen süt tozu alım satımı neticesindeki fark, icmal 

karşılığında, 2019 ve 2020 yılı destekleme bütçelerinin Hayvancılık Desteklemeleri 

kaleminden ESK’ya aktarılır. Maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkı gösteren 

ıslak imzalı ve onaylı icmaller ESK tarafından oluşturulup HAYGEM’e gönderildikten 

sonra, bütçe işlemlerini müteakip ESK’nın hesabına aktarılır. 

➢ Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar 

MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar bu Tebliğ kapsamındaki 

desteklemelerden yararlandırılmaz: 

a) Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar. 

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler. 

c) Kamu kurum ve kuruluşları. 



 

 

➢ Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

• 26 Mart 2019 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Tarım ve Hayvancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 

Karar (Karar Sayısı: 856) 

➢ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Burundi Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle 

beraberce “Akit Taraflar”, ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılacaklardır), tarım ve 

hayvancılık alanında işbirliğini geliştirecek iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkileri 

güçlendirmek isteğiyle, tarım sektöründe tecrübelerin mübadelesinin yanı sıra her iki 

ülkenin kırsal kalkınmasının desteklenmesinin değerinin farkında olarak, her iki 

ülkedeki ilgili mevcut kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde, kararda yer alan 

hususlarda mutabakata varmışlardır.  

➢ MADDE 1 – Amaçlar: Akit Taraflar, kendi yetki alanları içinde geçerli yasal çerçeve ile 

uyumlu olarak, tarım ve hayvancılık alanında işbirliğini geliştirmeye çaba gösterirler.  

➢ MADDE 2 – İşbirliği alanları: 

1. Bitkisel üretim, 

2. Hayvancılık ve hayvan sağlığı, 

3. Sağlık ve bitki sağlığı, 

4. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, 

5. Gıda sanayi, 

6. Tarımsal araştırma, sulama ve yayım hizmetleri, 

7. Kırsal kalkınma, 

8. Her iki ülkenin özel sektörleri arasında tarım alanında ortak girişimlerin teşvik 

edilmesi. 

➢ MADDE 3 – İşbirliği Şekilleri: Akit Taraflar işbu Mutabakat Zaptının 2.maddesinde 

belirtilen alanlarda, aşağıda belirtilen şekillerde işbirliği yaparlar: 

1. Karşılıklı çalışma ziyaretleri ve eğitimlerin düzenlenmesi, 

2. Uzman mübadelesi ile bilgi ve deneyim paylaşımı, 

3. Bilimsel ve teknik dokümanların mübadelesi, 

4. Çalıştay, seminer, sempozyum, sergi, fuar ve konferansların düzenlenmesi.  

• 29 Mart 2019 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 

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

(No: 2019/24) 

➢ 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 



 

 

“31/5/2019’dur” ibaresi “30/11/2019’dur” olarak, “31/5/2019” ibaresi “30/11/2019” 

olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 10 – Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 31/5/2019’dur 

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. 

31/5/2019 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.  

• 30 Mart 2019 / Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(No: 2019/25) 

• 30 Mart 2019 / Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar 

Hakkında Karar (Karar: 2019/71) 

➢ Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

178inci maddesi gereğince Yusuf SARINAY, Muharrem SELÇUK ve Selman TOKPUNAR 

atanmıştır.  

• 30 Mart 2019 / Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ekrem KELEŞ’in 

Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/72) 

➢ Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 ve 3üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

178inci maddesi gereğince Ekrem KELEŞ atanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


