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Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Uygulama Esaslari Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig

  

 MADDE 1 – 13/6/2008 tarihli ve 26905 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe giren
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları  Tebliğinin (Tebliğ No: 2008/31) 2
nci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

  

 "MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/4/2008 tarihli ve 26848 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan
2008/13489 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında  Bakanlar Kurulu Kararı, 24/5/2008
tarihli ve 26885 sayılı Resmî  Gazete'de yayımlanan 2008/13695 sayılı Hayvancılığın
Desteklenmesi  Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 14/11/2008  tarihli ve
27054 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2008/14255 sayılı  Hayvancılığın Desteklenmesi
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır."

  

 MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

  

"b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri;

  

1)  Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca,  korunga, yapay çayır
mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar  fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu,
sorgum-sudan otu melezi,  hayvan pancarı, yem şalgamı, silaj olarak ise mısır silajı ve tek yıllık 
yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden  yararlandırılır.

  

2)  Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim  şartlarına uygun olarak kuru
şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık  mısıra destekleme ödemesi yapılmasına; Valiliklerce
bölgelerinde veya  illerinde bulunan Üniversite ya da Araştırma Enstitülerinin görüşü  alınarak
karar verilir.

  

3)  Yapay çayır mera tesislerinde il müdürlüğünce üniversite veya bölgede  bulunan tarımsal
araştırma enstitüsünden o ilin ekolojisine uygun  hazırlattırılan tekli veya çoklu yapay çayır mera
karışımları proje  dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınacaktır. 
Hazırlanan proje il müdürü tarafından onaylanır.
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c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

  

1)  Yem bitkileri ekilişleri için başvurular 1 Ocak tarihinde başlar ve 31  Ekim tarihinde son bulur.
Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen  üreticiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form
dilekçe (Ek-1) ile  müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmaz.

  

2)  Sadece 2008 yılı için kuru şartlarda yapılan yonca ve silajlık mısır  ekilişlerine ait başvurular
19 Aralık 2008 tarihinde son bulur.  Başvuruda bulunan üreticilerin hasat kontrolleri ve veri
girişleri 26  Aralık 2008 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanır ve icmaller ÇKS  vasıtası ile
oluşturulup tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının  (f) bendinin iki numaralı alt bendi
hükümleri uygulanarak askı işlemleri  tamamlanır."

  

 MADDE 3 – Aynı  Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin altı  numaralı alt
bendi yürürlükten kaldırılmış diğer alt bentler buna göre  teselsül ettirilmiştir.

  

 MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

  

 MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
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