2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Amaç ve
Kapsam

1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi
yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği, kayıtlılığı ve iç
talebi esas alarak verimi ve kaliteyi yükseltmek, mevcut ve sektörün
yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni koşulları dikkate alarak sektörde
yaşanan veya yaşanması muhtemel problemlere çözüm üretmek,
kayıtların güncel tutulmasını sağlayarak ve sürdürülebilir, rekabet
edebilir bir sektör oluşturulması amaçlanmış olup, hayvansal ve
bitkisel üretimin desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.
İKİNCİ KISIM
Hayvansal Üretim Destekleri

Büyükbaş
Yetiştiriciliğinin
Desteklenmesi

Küçükbaş
(Koyun, Keçi)
Yetiştiriciliğinin
Desteklenmesi

2.

3.

(1)

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve Hayvan Kayıt
Sistemine kayıtlı yetiştiricilere, işletme başına her durumda
yılda 150.000-TL’yi aşmamak ve 1600 lt/gün’e kadar (1600
lt/gün dahil) olan çiğ inek sütünün desteklenmesi koşuluyla
SÜTEK‘e teslim ettiği her litre çiğ süt için Bakanlar
Kurulunca belirlenen miktar kadar çiğ süt destekleme
ödemesi yapılır.

(2)

Damızlık Kayıt Sisteminin kurulmasına müteakiben sisteme
kayıtlı anadan ve Veteriner Dairesi Müdürlüğü tarafından
kullanımına izin verilen boğa sperması ile yapılan suni
tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara, buzağı başına
100-TL Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği
ödemesi yapılır.

(3)

Damızlık Kayıt Sisteminin kurulmasına müteakiben soy
kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlı damızlık sığır
yetiştiricilerine anaç sığır başına 20-TL Soy Kütüğü ve
Önsoy Kütüğü Desteği ödemesi yapılır.

(1)

Küçükbaş (koyun, keçi) hayvan yetiştiriciliği yapan, Aralık
2015 ve Haziran.2016 beyan tarihleri itibarıyla Hayvan Kayıt
Sistemine kayıtlı ve tanımlanmış on beş ayı geçmiş anaç
küçükbaşa sahip olan yetiştiricilere, yılda iki kez olmak üzere
ve işletme başına her durumda yılda 70.000-TL’yi aşmamak
koşuluyla aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme
ödemesi yapılır.
(A)
(B)

(2)

1-500 Anaç küçükbaş
501 ve daha fazla Anaç
küçükbaş

80-TL/baş
72-TL/baş

Damızlık Kayıt Sisteminin kurulmasına müteakiben soy
kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlı damızlık küçükbaş hayvan

yetiştiricilerine anaç hayvan başına 10-TL Soy Kütüğü ve
Önsoy Kütüğü Desteği ödemesi yapılır.
SÜTEK’e Teslim
Edilen
Küçükbaş
Sütünün Kalite
Standartlarına
Göre
Desteklenmesi

4.

Küçükbaş (koyun, keçi) çiğ süt üretiminin desteklenmesi ve
hellimin coğrafi tescili için ihtiyaç duyulan sütün SÜTEK’de
toplanmasını temin etmek amacıyla, üretmiş olduğu çiğ sütü
SÜTEK’e teslim edilen ve SÜTEK tarafından saptanan kalite
kriterleri çerçevesine uyan sütlere litre başına 0.70 TL’ye kadar
süt primi destekleme ödemesi yapılır.

Hayvan Gen
Kaynaklarının
Yerinde
Korunmasının
Desteklenmesi

5.

Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi
amacıyla bu kararın (2)’nci ve (3)’üncü maddelerinde öngörülen
desteklere ek olarak aşağıda belirtilen miktarda destek ödemesi
yapılır.

Arıcılığın
Desteklenmesi

6.

(A)
(B)

Yerli Kıbrıs Sığırı
Yerli Kıbrıs Koyunu

(1)

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile en az 30 arılı
kovana sahip arıcılara, arılı kovan başına 20-TL destekleme
ödemesi yapılır.

(2)

Yukarıdaki (1)’inci madde uyarınca destek alan ve KKTC
Arıcılık Kooperatifi’ne bal satan üreticilere kilogram başına
1-TL destekleme ödemesi yapılır.

500-TL/baş
100-TL/baş

Bombus Arısı
Kullanımını
Desteklenmesi

7.

Seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı
kullanan yetiştiricilere koloni başına 150-TL’sı ödeme yapılır.

Balıkçılık
Desteklemesi

8.

(1)

Balıkçılığı özendirmek, girişimciliği artırmak ve sosyal
güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla, 1975 Balıkçı
Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek) Yasası kapsamına
giren küçük balıkçı gemileri sicili kayıtlı gemi sahibi mesleki
balıkçılara, Bakanlık tarafından yıllık %50 oranını
geçmeyecek bir sosyal sigorta prim desteği ödemesi yapılır.

(2)

Balon balığının balıkçılık malzemelerine verdiği zararlara
karşılık Mayıs-Ağustos 2016 döneminde düzenlenecek
sportif yarışmalar dahil avcılığı yapılan balon balıklarını
Hayvancılık Dairesine teslim eden izinli balıkçılara 3-TL/adet
destekleme ödemesi yapılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bitkisel Üretimin Destekleri

Bitkisel
Üretimde Alan
Bazlı Destekler

9.

(1)

Dane üretimine yönelik Tahıl alanlarına (arpa, Buğday,
Yulaf, Tirtikale, çavdar,vb ), Nadas alanlarına Genel Tarım
Sigortası Fonu kapsamına giren beyanlar dikkate alınarak
4.000 dönüme kadar olan alanlar için 32-TL/dönüm
destekleme ödenmesi yapılır.

(2)

Üretim sezonunda Kaliteli kaba yem üretimine yönelik,
hububat (Hasıllık) ve baklagil alanlarına dönüm başına 40TL destekleme ödemesi yapılır.

(3)

Üretim sezonunda veya çok yıllık olarak üretilen sulu yem
bitkisi ekimi yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim
miktarlarda alan bazında destekleme ödemesi yapılır.
(A)
(B)

(4)

(B)

1-5 dönüm arası
5 dönüm ve üzeri

200-TL/dönüm
250-TL/dönüm

Erik, zerdali, kayısı, bağ, zeytin, 120-TL/dönüm
ceviz, badem, harup, nar
Diğer türler için
100-TL/dönüm

(6)

Sebze alanlarının desteklenmesine yönelik dönüm başına
80-TL destekleme ödemesi yapılır.

(7)

Üretim sezonunda üretilen patatese desteklenmesine
yönelik dönüm başına 100-TL destekleme ödemesi yapılır.

10. Örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesine amacıyla aktif olarak
üretim yapılan sera alanlarına yönelik aşağıda belirtilen birim
miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
(A)
(B)
(C)
(D)

Sertifikalı Üretim
Desteği

75-TL/dönüm

Çok yıllık meyve ağaçları aşağıda belirtilen birim miktarlarda
destekleme ödemesi yapılır. Plantasyonda minimum ağaç:
(zeytin, badem, harup 12 ağaç, meyve ağaçları 25 ağaç).
(A)

Örtü Altı
Yetiştiriciliğinin
Desteklenmesi

60-TL/dönüm

Konvansiyonel narenciye ekim alanlarına yönelik olarak
üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme
ödemesi yapılır. Desteklenecek alanlar 5 dönümden fazla
olması
halinde
hepsi
250-TL/dönüm
ödenecek.
Plantasyonda minimum 40 ağaç.
(A)
(B)

(5)

Tek Yıllık (mısır, lolium,
karamba, sudan otu gibi)
Çok Yıllık (yonca gibi)

İklim kontrollü sera alanlarına
Modern sera alanlarına
Yukarıdakiler dışında kalan alanlara
Alçak Tünel

1000-TL/dönüm
500-TL/dönüm
400-TL/dönüm
100-TL/dönüm

11. (1)

Bu kararın 9’uncu maddesinde öngörülen desteklere ek
olarak organik tarım ve iyi tarım uygulamaları sertifikasına
sahip üreticilere sertifika başına 500-TL destekleme
ödemesi yapılır.

(2)

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan ve üretim
sezonunda üretilerek satışı yapılan ürünler için çiftçilere

yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen desteğe ek olarak
aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi
yapılır.
(A)

(B)

Organik Tarım Destekleri
(a) Meyve Ağaçları
150-TL/ dönüm
(b) Sebze, Patates
270-TL/ dönüm
(c) Tarla bitkileri
16-TL/dönüm
(d) Anaç sığır
150- TL/adet
(e) Anaç koyun, keçi
15-TL/adet
(f) Arılı kovan
15-TL/kovan
İyi Tarım Uygulamaları Destekleri (Globalgap v.b)
(a) Meyve
100-TL/dönüm
(b) Sebze, Patates
120-TL/ dönüm
(c) Örtü altı
300-TL/dönüm

Sertifikalı Tahıl
Tohumu
Kullanımının
Desteklenmesi

12. Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına
ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde
sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla
Toprak Ürünleri Kurumu ve Kooperatif Zirai Levazım Makine ve
Gıda Pazarlama Koop. Ltd. tarafından sağlanan sertifikalı tohumu
kullanan tahıl üreticilerine 2016 yılı ekimleri için kilogram başına
0.50-TL destekleme ödemesi yapılır.

Narenciyede
Tür
Değişikliğinin
Desteklenmesi

13. Narenciye sektöründe piyasanın talep ettiği ürün yelpazesini
oluşturmak ve buna bağlı ihracatta rekabet gücünü artırarak
sürdürülebilir bir pazar oluşturmak amacıyla tür değişikliği yapan
üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme
ödemesi yapılır.
Gençleştirme budaması:
(a) %100 uygulama
(b) % 50 uygulama
(c) Aralara yeni dikim
(B) Narenciye bahçelerinde aşılama ile
çeşit değiştirme
(C) Narenciye bahçelerinin yerine yeni
bahçe tesisi
(a) Narenciye çeşitleri
(b) Diğer meyve çeşitleri
(A)

22-TL/ağaç
17-TL/ağaç
27-TL/ağaç
22-TL/ağaç
22-TL/adet
42-TL/ağaç
50 TL/ağaç

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Kurallar
Desteklemeden
Yararlanma
Koşulları ve

14. (1)

Aşağıda belirtilen koşullara uymayan gerçek veya tüzel
kişiler
bu
Karar
kapsamındaki
desteklemelerden
yararlanamaz.
(A) KKTC vatandaşı olmayan,
(B) İlgili üretici birliğine üye olmayan,
(C) İkinci iş yasağı kapsamına giren gerçek kişiler,

Haksız
Ödemelerin Geri
Alınması Ve
Hak
Mahrumiyeti

15. “(1)

Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemelerinin
denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık veya
Bakanlık tarafından bu amaçla görevlendirilen kamu kurum
ve kuruluşları yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda
gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
kooperatifler, ilgili oda ve birliklerin hizmetlerinden
yararlanılabilir.

(2)

Bu karar kapsamında haksız yere yapılan teşvik primi
ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Değiştirilmiş şekliyle
48/1977 sayılı “Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası”
uyarınca gecikme zammı oranları dikkate alınarak
hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız
ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya
belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak
tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3)

Bu kararda belirlenen teşvik primi ödemelerinden, idari hata
sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç,
haksız yere yararlandığı tespit edilen gerçek veya tüzel
kişiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından
yararlandırılmazlar.

Uygulamaya
İlişkin Ayrıntılı
Kurallar

16. Bu Kararın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kurallar bu kararın
yürürlüğe girmesine müteakiben Bakanlıkça hazırlanan Genelgelerle
yönetilir.

Finansman Ve
Ödemeler

17. Bu karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri için gerekli
ödeneğin 2016 Mali Yılı Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı
Bütçesinde öngörülen Analitik Bütçe Kodu 11-01-04-1-1-2-05-4-6-01
“Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri” kaleminden karşılanır ve Bakanlık
tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Kıbrıs Türk
Kooperatif Merkez Bankası aracılığı ile ödenir.
BEŞİNCİ KISIM
Son Kurallar

Yürütme Yetkisi

18. Bu karar, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı tarafından
yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

19. Bu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer

