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Resmî     Gazete

  

Sayı : 26384

  
    

TEBLİĞ

  
      

Tarım ve Köyişleri   Bakanlığından:

  

HAYVANCILIĞIN   DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI

  

TEBLİĞİNDE   DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  

(TEBLİĞ NO:   2006/54)

  

 

  

MADDE 1 – 8/3/2006 tarihli ve 26102   sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  "Hayvancılığın
Desteklenmesi Hakkında   Uygulama Esasları Tebliği  (2006/9)" nin değişik 3 üncü maddesinin
(i) ve   (gg) bendi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.
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"i)    Üreticiler: Tüzel kişiliğe sahip 4631 sayılı Kanuna göre kurulmuş  ıslah   amaçlı birlikleri,
5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici  birlikleri, 1163   sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal
kalkınma  kooperatifleri, Bakanlıkça   hayvancılık faaliyetine izin verilen sulama  kooperatifleri ile
üst   kuruluşları, şirketler ve gerçek kişileri"

  

"gg)    Örgütlü Üretici: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 4631 sayılı  Kanuna   göre
kurulmuş ıslah amaçlı birlik üyeleri, 5200 sayılı Kanuna  göre kurulmuş   süt üretici birlik üyeleri,
1163 sayılı Kanuna göre  kurulmuş tarımsal   kalkınma kooperatifleri ile Bakanlıkça hayvancılık 
faaliyetine izin verilen   sulama kooperatiflerinin Merkez Birliklerine  ortak olan üst birlik ortağı  
kooperatif ortaklarıdır."

  

MADDE 2 – Aynı Tebliğin değişik 10   uncu maddesinin (e), (h), (i), (j) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

  

"e)    Örgütlü üreticinin sattığı sütlerle ilgili icmallerin hazırlaması;  Tebliğin 3   üncü maddesinin
(gg) bendinde tanımlanan ve bu örgütlerin  kuruluş kanunlarına   göre kurulmuş Merkez
Birliklerine üye olan ve  Merkez Birliğinden icmal   hazırlama yetki belgesi alan üretici 
örgütlerince yapılır. Bu tanıma dahil   olmayan örgütlerce yapılan  icmaller dikkate alınmaz."

  

"h)    Destekleme ödemelerinde; üye üreticilerden süt alarak, süt işleme  tesislerine   teslim
ettikleri sütler için üretici örgütlerince veya  il/ilçe   müdürlüklerince düzenlenen ve il/ilçe
müdürlüklerince  onaylanmış   fatura/müstahsil makbuzu ve her bir ortağın teslim ettiği  süt
miktarını   gösteren icmal cetvelleri esas alınır."

  

"i)    Örgütlü üreticiler ile ilgili destekleme ödemeleri; onaylanmış icmal    cetvellerinde belirtilen
kişilere ödenmek üzere, icmalleri hazırlayan    Tebliğin 3 üncü maddesinin (gg) bendinde
tanımlanan ve bu örgütlerin  kuruluş   kanunlarına göre kurulmuş Merkez Birliklerine üye olan ve
 Merkez Birliğinden   icmal hazırlama yetki belgesi alan üretici  örgütlerine yapılır. Hak  
sahiplerine yapılacak ödemeler ise, nakdin  Banka tarafından örgüt hesabına   aktarılmasından
sonraki yedi gün  içinde yapılır.

  

j)    Örgütlü üretici üretmiş olduğu sütü, Tebliğin 3 üncü maddesinin (gg)  bendinde   tanımlanan
ve bu örgütlerin kuruluş kanunlarına göre kurulmuş  Merkez   Birliklerine üye olan ve Merkez
Birliğinden icmal hazırlama  yetki belgesi   alan üretici örgütlerinden her hangi birisi aracılığı  ile
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satabilir. Bu durum   süt icmallerinde belirtilir ve üyesi bulunduğu  örgüt için belirlenen  
destekleme oranından yararlandırılır."

  

MADDE 3 – Aynı Tebliğin değişik 24   üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  

"MADDE 24 – Merkez Birliğini   kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre 
kurulmuş Islah Amaçlı   birlikler, 5200 sayılı Tarımsal Üretici  Birlikleri Kanununa göre kurulmuş
süt   üretici birlikleri, 1163 sayılı  Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal   kalkınma
kooperatifleri üyelerinden,   aldıkları desteğin % 0,2 oranında merkez birliklerine, % 0,1 
oranında   da icmalleri yapan ilgili birlik ve kooperatiflere irad  kaydedilmek üzere,   "Çiftçi
Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam  % 0,3 oranında   kesinti yapılır. Kesintiler
tahakkukun  gerçekleşmesinden sonra en geç yedi gün   içinde birliklerin hesabına  aktarılır."

  

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümleri,   12/8/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe   girer.

  

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

  

 3 / 3


