
 

 

 

2018 MAYIS AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 3 Mayıs 2018 / Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

➢ 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Satış Yerlerinin 

Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “MADDE 9 ‒ (3) Sorumlu yöneticinin atanması, 

resmi yerler dışında tesisin bulunduğu ilin bağlı olduğu Veteriner Hekimler Odasından 

alınacak muvafakat ve noter onaylı sözleşme ile yapılır. Sözleşmenin bir örneği il 

müdürlüğüne gönderilir.” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Sorumlu yöneticinin atanması, resmi yerler dışında sözleşme ile yapılır. 

Sözleşmenin bir örneği il müdürlüğüne gönderilir.” 

• 5 Mayıs 2018 / 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) 

Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz 

Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve 

Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden 

Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi 

Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar 

• 8 Mayıs 2018 / Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2018/21) 

➢ 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, 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer 

alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

➢ Desteklemeye İlişkin Esaslar 

✓ Buzağı desteklemesi 

✓ Malak desteklemesi 

✓ Anaç manda desteklemesi 

✓ Anaç koyun ve keçi desteklemesi 

✓ Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi 



 

 

✓ Çiğ süt desteklemesi 

✓ Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi 

✓ Arılı kovan desteklemesi 

✓ Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi 

✓ İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi 

✓ Çoban istihdam desteği 

✓ Düve alım desteği 

✓ Besilik erkek sığır (manda dâhil) desteklemesi 

✓ Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri 

✓ Atık desteği 

✓ Hastalıktan ari işletme desteklemeleri 

✓ Programlı aşı ve küpe uygulamaları 

✓ Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi 

• 8 Mayıs 2018 / Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme 

Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2018/22) 

➢ 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. 

• 16 Mayıs 2018 / Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında 

Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

➢ Anılan Tebliğ’in amacı, 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri 

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 5/3/2018 tarihli ve 

2018/11512 sayılı Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife 

Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım 

ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının 

düzenlenmesidir. 

• 17 Mayıs 2018 / Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

➢ MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner 

Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(2) Bakanlıktan izinli üretim yerlerinde, veteriner tıbbi ürünler dışında üretim 

yapılamaz. Ancak, ilgili Bakanlık ve Kurumlarca düzenlenmiş mevzuat hükümleri saklı 

kalmak üzere, veteriner tıbbi ürün üretim yeri izni verilmiş yerlerde, üretici tarafından 

çapraz bulaşma riskini engelleyici tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin Genel 

Müdürlükçe uygun bulunması şartıyla, uygun formda ve sınıfta beşeri tıbbi ürünler ile 



 

 

takviye edici gıdalar üretilebilir. Ancak, canlı etkenlerle çalışılan üretim alanları beşeri 

ve veteriner tıbbi ürünler için ortak alan olarak kullanılamaz.” 

• 23 Mayıs 2018 / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararı 

➢ Açık bulunan 1inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, 

Strateji Geliştirme Başkanı Kerim ÜSTÜN’ün 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.  

• 25 Mayıs 2018 / Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

➢ MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan 

Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk 

paragrafı ile (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler 

eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, 

kuş gribi, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, şap, scrapie ve sığırların süngerimsi beyin (BSE) 

hastalıklarından dolayı yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden 

aşağıda belirtilen esaslara göre hayvanların sahiplerine tazminat ödenir. Yarış atlarının kıymet 

takdirleri yapılırken damızlık ve yarış atı değeri dikkate alınmaz. At bedeli olarak kıymet takdiri 

yapılır.” 

“ğ) Şap hastalığında, Bakanlıkça belirlenen bölgelerde hastalığın açık belirtisini göstermesi 

sebebiyle veya laboratuvarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya 

kestirilen şap hastalığına duyarlı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,” 

“h) Sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit 

edildikten sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele 

Yönetmeliği kapsamında öldürülen sığırların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, 

ı) Scrapie hastalığında, hastalığa yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra, 

Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında 

öldürülen küçükbaş hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,” 

 “(3) Birinci fıkradaki hastalıklardan sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, kuduz, sığırların 

nodülerekzantemi, scrapie ve sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalıklarının resmi 

laboratuvarlarca tespiti, diğer hastalıkların ise resmi veteriner hekim, yetkilendirilmiş veteriner 

hekim ya da resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esastır. Hastalıkların teşhisi için 

alınan numuneler resmi veteriner hekim tarafından alınır ve resmi yazı ile laboratuvarlara 

gönderilir.” 

➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Ruam, sığır vebası, at vebası, kuş gribi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalıkları 

nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye 

ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı,” 

 



 

 

➢ MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tazminat verilecek hastalıklar 

nedeniyle ölen, öldürülen veya kestirilen hayvanların Tarım Sigortaları Havuzu tarafından hasarı 

ödenmiş ise ayrıca tazminat ödemesi yapılmaz.” 

➢ MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

 

 

 


