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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/37)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ, ülkem�zde b�tk�sel üret�m� artırmak, ver�m ve kal�tey� yükseltmek, üret�m

mal�yetler�n�n karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı
alternat�f tarım tekn�kler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k, ç�ftç�lere destekleme yapılmasına �l�şk�n usul ve esasların
bel�rlenmes� amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ, 19/10/2022 tar�hl� ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan 2022

Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n
Karar kapsamında yapılacak; bombus arısı kullanım desteğ�, fındık alan bazlı gel�r desteğ�, geleneksel zeyt�n
bahçeler�n�n rehab�l�tasyonu desteğ�, �y� tarım uygulamaları desteğ�, katı organ�k-organom�neral gübre desteğ�, küçük a�le
�şletmes� desteğ�, mazot ve gübre desteğ�, organ�k tarım desteğ�, sert�f�kalı f�dan/f�de ve standart f�dan kullanım desteğ�,
sert�f�kalı f�dan üret�m desteğ�, sert�f�kalı tohum kullanım desteğ�, toprak anal�z� desteğ�, Türk�ye tarım havzaları üret�m
ve destekleme model�ne göre fark ödemes� desteğ�, yem b�tk�ler� desteğ� ve sert�f�kalı tohum üret�m desteğ�
uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların bel�rlenmes�, tarımsal faal�yette bulunan ç�ftç�lere yapılacak
destekleme ödemeler�ne �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğ, 18/4/2006 tar�hl� ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddes� ve 19/10/2022

tar�hl� ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve
2023 Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Alçak plast�k tünel: B�r üret�m dönem� �ç�n �nşa ed�len, altında yapılan b�tk�sel üret�mde erkenc�l�k

amaçlanan, dış ortam şartları, �çer�s�nde yet�şt�r�len b�tk� �ç�n uygun hale geld�ğ�nde kaldırılan, b�tk�ler� düşük sıcaklık,
rüzgâr, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak amacı �le b�tk� sıraları üzer�ne yarım da�re kes�tl� yerleşt�r�lm�ş
�skeletler�n üzer�n�n yumuşak plast�k örtülerle örtülmes� sonucu elde ed�len örtüaltı ün�teler�n�,

b) Alım satım belges�: 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununda bel�rt�len şartlara uygun olarak
düzenlenen ve ç�ftç�ler tarafından �braz ed�len belgey�,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Z�raat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) B�reysel sert�f�kasyon: Gerçek veya tüzel k�ş�ler�n kend� tasarrufu altındak� alanlarda ürett�kler� ürünler�n,

kend� adlarına sert�f�kalandırılmasını,
e) Bombus arısı: Örtüaltı tarımında pol�nasyon h�zmet�nde kullanılmak üzere denet�ml� koşullarda

yet�şt�r�leb�len, doğal koşullarda genell�kle toprak altında yaptığı yuvada kolon� hal�nde yaşayan b�r yaban arısı c�ns�n�,
f) Borsa tesc�l beyannames�: 18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve

Borsalar Kanununa göre düzenlenm�ş belgey�,
g) BÜGEM: B�tk�sel Üret�m Genel Müdürlüğünü,
ğ) Ç�ftç�: Mal sah�b�, k�racı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az b�r üret�m dönem� veya yet�şt�rme

devres� tarımsal üret�m yapan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
h) Ç�ftç� Kayıt S�stem� (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan ç�ftç�ler�n kayıt altına alındığı tarımsal ver�

tabanını,
ı) ÇKS belges�: Düzenleme tar�h� �t�barıyla ç�ftç�ler�n ÇKS’de yer alan b�lg�ler�n� göster�r belgey�,
�) Dane zeyt�n: Zeyt�n ağacından hasat ed�len ve h�çb�r �şleme tab� tutulmamış zeyt�n meyves�n�,
j) D�ğer ürünler: Türk�ye Tarım Havzaları Üret�m ve Destekleme Model� kapsamında desteklenen ürünler

dışında kalan ürünler�,
k) e-Devlet Kapısı: Kamu h�zmetler�n�n ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu ve vatandaşın Devlet

h�zmetler�ne elektron�k ortamdan güvenl� ve etk�n b�r şek�lde er�ş�m�n� sağlayan �nternet s�tes�n�,
l) Elektron�k-�mza: Başka b�r elektron�k ver�ye eklenen veya elektron�k ver�yle mantıksal bağlantısı bulunan ve

k�ml�k doğrulama amacıyla kullanılan elektron�k ver�y�,



m) ELÜS alım satım belges�: 10/2/2005 tar�hl� ve 5300 sayılı Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanunu
kapsamında l�sanslı depo �şletmeler�nde depolanan tarım ürünler�n�n, alım satımı aşamasında Elektron�k Kayıt
Kuruluşu tarafından düzenlenen ve üzer�nde alıcı ve satıcının adı soyadı/t�caret unvanı, T.C. k�ml�k numarası/verg�
k�ml�k numarası, adres�, �şlem tar�h�, alım satıma konu olan elektron�k ürün sened�n�n tems�l ett�ğ� ürünün türü, hasat
yılı, l�sanslı depo �şletmes�n�n unvanı, alım satıma konu ürün m�ktarı, alım satım bedel� b�lg�ler�n� �çeren belgey�,

n) Enst�tü: Tarımsal Araştırmalar ve Pol�t�kalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enst�tüler�n�,
o) Fark ödemes� desteğ�: Türk�ye Tarım Havzaları Üret�m ve Destekleme Model�ne göre; yağlık ayç�çeğ�, soya,

kolza (kanola), dane mısır, asp�r, dane zeyt�n, zeyt�nyağı, buğday, arpa, çavdar, tr�t�kale, yulaf, çelt�k, kuru fasulye,
nohut, merc�mek ve yurt �ç�nde üret�l�p sert�f�kalandırılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını
gerçekleşt�ren ç�ftç�lere 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı
Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n Karar uyarınca yapılacak ödemey�,

ö) Fındık Kayıt S�stem� (FKS): Ruhsatlı fındık alanlarının kayıt altına alındığı ver� tabanını,
p) F�dan: Destekleme kapsamında yer alan sert�f�kalı/standart f�danı,
r) F�dan sert�f�kası: F�dana a�t b�lg�ler� �çeren ve Bakanlıkça yetk�lend�r�len sert�f�kasyon kuruluşlarınca

düzenlenen belgey�,
s) F�dan üret�c�s�: 15/5/2009 tar�hl� ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe

Yetk�lend�rme ve Denetleme Yönetmel�ğ� çerçeves�nde f�dan üret�c� belges� almış olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
ş) F�de üret�c�s�: Tohumculuk Sektöründe Yetk�lend�rme ve Denetleme Yönetmel�ğ� çerçeves�nde ç�lek f�des� �ç�n

düzenlenm�ş f�de üret�c� belges� almış olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
t) Geç�ş sürec�: 18/8/2010 tar�hl� ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organ�k Tarımın Esasları ve

Uygulanmasına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler�ne göre faal�yete başlanmasından ürünün organ�k olarak
sert�f�kalandırılmasına kadar geçen dönem�,

u) Geç�ş sürec�-1: Organ�k tarıma başlangıçta, geç�ş sürec�n�n 1 �nc� yılında olan ürünü,
ü) Geç�ş sürec�-2: Organ�k tarıma başlangıçta, geç�ş sürec�n�n 2 nc� yılında olan ürünü,
v) Geç�ş sürec�-3: Organ�k tarıma başlangıçta, geç�ş sürec�n�n 3 üncü yılında olan ürünü,
y) Geleneksel zeyt�n bahçes�: 2022 üret�m yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve dekarda en az 8 adet ağaç olan

zeyt�nl�kler�,
z) Grup sert�f�kasyonu: Üret�c� örgütü veya müteşebb�s çatısı altında sözleşmeyle b�r araya gelen üret�c�ler�n

ürett�ğ� ürünler�n, üret�c� örgütü veya müteşebb�s adına sert�f�kalandırılmasını,
aa) Gübre Tak�p S�stem� (GTS): Tarımda kullanılan gübreler�n, üret�m veya �thalatından son kullanıcıya kadar

bütün tedar�k z�nc�r�n�n �zleneb�l�rl�ğ�n�n sağlanması amacıyla oluşturulan web tabanlı uygulamayı,
bb) İl/�lçe fındık kom�syonu: 14/7/2009 tar�hl� ve 2009/15203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan Fındık Üret�m�n�n Planlanması ve D�k�m Alanlarının Bel�rlenmes�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmel�ğe dayanılarak oluşturulan �l/�lçe fındık kom�syonunu,

cc) İl/�lçe keş�f kom�syonu: 27/5/2014 tar�hl� ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ç�ftç� Kayıt S�stem�
Yönetmel�ğ�ne dayanılarak oluşturulan �l/�lçe keş�f kom�syonunu,

çç) İl/�lçe müdürlüğü: Bakanlık �l/�lçe müdürlüğünü,
dd) İl/�lçe tahk�m kom�syonu: Ç�ftç� Kayıt S�stem� Yönetmel�ğ�ne dayanılarak oluşturulan �l/�lçe tahk�m

kom�syonunu,
ee) İl/�lçe tesp�t kom�syonu: Ç�ftç� Kayıt S�stem� Yönetmel�ğ�ne dayanılarak oluşturulan �l/�lçe tesp�t

kom�syonunu,
ff) İTUB: Bakanlık �l müdürlükler�nde oluşturulan �y� tarım uygulamaları b�r�mler�n�,
gg) İTUD: İy� tarım uygulamaları desteğ�n�,
ğğ) İy� Tarım Uygulamaları (İTU): 7/12/2010 tar�hl� ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İy� Tarım

Uygulamaları Hakkında Yönetmel�ğe göre yapılan tarımsal faal�yet�,
hh) İy� Tarım Uygulamaları Sert�f�kası: İy� Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmel�ğe uygun olarak

düzenlenm�ş belgey�,
ıı) İy� Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmel�k (İTUY):  7/12/2010 tar�hl� ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İy� Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmel�ğ�,
��) Kapama bahçe: Tek türle d�k�m normlarına uygun olarak tes�s ed�lm�ş alanı,
jj) Kaplanmış tohum: Kullanılacak tohum m�ktarını azaltmak, tohum ek�m�n� kolaylaştırmak ve mekan�zasyona

uygun hale get�rmek, tohumları toprak kökenl� hastalıklara ve zararlılara karşı korumak, tohumların ç�mlenme
kapas�teler�n� artırmak ve bes�n maddes� sağlamak amacıyla farklı etk�lere sah�p preparatlarla farklı oranlarda muamele
ed�lm�ş tohumları,

kk) KEP: Resm� yazışmaların elektron�k ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve tekn�k olarak
güvenl� b�r şek�lde yapılmasına �mkân sağlayan s�stem�,

ll) Kolon�: Canlı döller üreteb�len b�r ana arı ve bunun döller� olan �şç� arılardan oluşan b�r�m�,
mm) Küçük a�le �şletmes�: 2022 üret�m yılında ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faal�yete konu alan toplamı 5 dekar

veya altında olan �şletmey�,



nn) Muvafakatname-1: EK-11’de yer alan belgey�,
oo) Nadas: Tarım araz�s�n�n b�r sonrak� üret�me hazırlık amacıyla toprak �şlemes� yapılarak d�nlenmeye

bırakılmasını,
öö) Organ�k gübre: B�tk� bes�n maddeler�n� bünyes�nde organ�k b�leş�kler hal�nde bulunduran, toprağın f�z�ksel,

k�myasal ve b�yoloj�k özell�kler�n� düzelterek, b�tk� bes�n maddeler�n�n yarayışlılığını artırmak suret�yle alımını
kolaylaştıran b�tk�sel ve/veya hayvansal kökenl� atık ve/veya artıklardan elde ed�len ürünler�,

pp) Organom�neral gübre: Organ�k muhtevanın ve/veya organ�k gübreler�n b�r veya b�rden fazla b�r�nc�l, �k�nc�l
veya m�kro b�tk� bes�n maddeler� �le karışımı veya reaks�yonu �le elde ed�lm�ş ürünler�,

rr) Organ�k statü: Geç�ş sürec�n� tamamlamış organ�k ürünü,
ss) Organ�k Tarım B�lg� S�stem� (OTBİS): Organ�k tarım yapan ç�ftç�, araz�, ürün, kontrol b�lg�ler�, hayvansal

üret�m ve sert�f�ka b�lg�ler�n�n bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan ver� tabanını,
şş) Organ�k Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İl�şk�n Yönetmel�k (OTY): 18/8/2010 tar�hl� ve 27676 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Organ�k Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İl�şk�n Yönetmel�ğ�,
tt) Organ�k tarım: Organ�k Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İl�şk�n Yönetmel�ğe göre yapılan tarımsal

faal�yet�,
uu) Organ�k tarım b�r�m� (OTB): Bakanlık �l müdürlükler�nde kurulu bulunan organ�k tarım b�r�mler�n�,
üü) OTD: Organ�k tarım desteğ�n�,
vv) Örtüaltı Kayıt S�stem� (ÖKS): 25/6/2014 tar�hl� ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı

Kayıt S�stem� Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde Bakanlık tarafından oluşturulan örtüaltı kayıt s�stem�n�,
yy) Örtüaltı kayıt s�stem� belges�: Düzenleme tar�h� �t�barıyla, örtüaltı üret�m� yapan ç�ftç�ler�n ÖKS’de yer

alan b�lg�ler�n� göster�r belgey�,
zz) Örtüaltı ün�tes�: İçer�s�nde b�tk�sel üret�m yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında bulunan ve üzer� uygun

b�r örtü malzemes� �le kaplanmış; �çer�s�nde b�tk�n�n gereks�n�m duyduğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya
da tamamen oluşturulup denet�m altında tutulduğu sera veya plast�k tünel şekl�nde olab�len, aynı gerçek veya tüzel
k�ş�n�n tasarrufunda bulunan tarımsal yapıyı,

aaa) Ruhsatlı fındık alanı: 22/11/2001 tar�hl� ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan
Fındık Alanlarının Tesp�t�ne Da�r Karar �le bel�rlenen ve �z�n ver�len araz�lerde fındık üret�m� yapılan fındık kayıt
s�stem�nde kayıtlı alanı,

bbb) Sert�f�kalı g�r�ş: N�tel�kl� elektron�k sert�f�kanın k�ml�k doğrulama amacıyla kullanılarak web uygulamasında
oturum açılmasını,

ccc) Sert�f�kalı f�dan: Yurt �ç�nde üret�l�p yetk�l� kuruluşlarca düzenlenen f�dan sert�f�kasında, f�dan sınıfı
“sert�f�kalı” olarak bel�rt�len ve ürün elde etmek amacıyla ç�ftç�n�n d�kt�ğ� f�danı,

ççç) Sert�f�kalı f�de: Yurt �ç�nde üret�l�p yetk�l� kuruluşlarca sert�f�kalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla
ç�ftç�n�n d�kt�ğ� ç�lek f�des�n�,

ddd) Sert�f�kalı tohum: Yurt �ç�nde üret�l�p sert�f�kalandırılan süper el�t, ön el�t, el�t, or�j�nal/temel ve sert�f�kalı
sınıfındak� tohumluğu,

eee) Standart f�dan: Yurt �ç�nde üret�l�p yetk�l� kuruluşlarca düzenlenen F�dan Sert�f�kasında, f�dan sınıfı
“standart” olarak bel�rt�len veya Standart F�dan Belges�ne sah�p olan ve ürün elde etmek amacıyla ç�ftç�n�n d�kt�ğ�
f�danı,

fff) TADLAB: Tarım araz�ler� değerlend�rme laboratuvar b�lg� s�stem�n�,
ggg) Tarım araz�s�: ÇKS ve/veya ÖKS ve/veya OTBİS’te kayıtlı olan araz�ler�,
ğğğ) Tarım parsel�: Tarım araz�s� sınırları �çer�s�nde kalan ve salt tarımsal üret�m faal�yet� gerçekleşt�r�len her b�r

araz� parçasını,
hhh) Tarımsal faal�yet: Tarım araz�s� üzer�nde tarımsal üret�m kaynaklarını f��len kullanarak b�tk�sel ürünler�n

üret�lmes� veya yet�şt�r�lmes�n�,
ııı) Tas�r�ye faturası: Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının mütesels�l ser� ve sıra numarası taşıyan, verg� da�res�ne

kayıtlı gerçek ve tüzel k�ş� n�tel�ğ�ndek� zeyt�n sıkma tes�sler�nce ç�ftç�den tesl�m alınan zeyt�n�n sıkma bedel�
karşılığında düzenlenen ve ç�ftç�n�n adı, soyadı, bağlı olduğu �l, �lçe ve köyünü göster�r açık adres�, ç�ftç� tarafından
get�r�len zeyt�n�n k�losu, c�ns� ve elde ed�len yağ m�ktarını göster�r faturayı,

���) TBS: Tarım B�lg� S�stem�n�,
jjj) Tohum sert�f�kası: Tohumun sınıf ve kademes�n� bel�rten, Bakanlık tarafından

görevlend�r�lm�ş/yetk�lend�r�lm�ş sert�f�kasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgey�,
kkk) Tohum üret�c�s�: Tohumculuk Sektöründe Yetk�lend�rme ve Denetleme Yönetmel�ğ� çerçeves�nde tohum

üret�c� belges� almış olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
lll) Tohum yet�şt�r�c�s�: Tohumculuk Sektöründe Yetk�lend�rme ve Denetleme Yönetmel�ğ� çerçeves�nde tohum

yet�şt�r�c� belges� almış olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
mmm) Tohumluk: B�tk�ler�n çoğaltımı �ç�n kullanılan tohum, yumru, f�de, f�dan, çel�k g�b� generat�f ve vejetat�f

b�tk� kısımlarını,
nnn) Tohumluk anal�z raporu: Tohumlukların laboratuvar anal�zler�n�n sonuçlarının göster�ld�ğ� raporu,



ooo) Tohumluk bay�s�: Tohumculuk Sektöründe Yetk�lend�rme ve Denetleme Yönetmel�ğ� çerçeves�nde
tohumluk bay�s� belges� almış olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

ööö) Tohumluk sert�f�kasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontroller� sonucunda genet�k,
f�z�ksel, b�yoloj�k ve sağlıkla �lg�l� değerler�n�n standartlara uygunluğunu tesp�t eden ve belgelend�ren Bakanlıkça
yetk�lend�r�lm�ş kuruluşu,

ppp) Toprak anal�z laboratuvarı: Toprak, b�tk� ve sulama suyu anal�zler�n� yapmaya Val�l�k oluru veya
Bakanlıkça yetk�lend�r�len gerçek veya tüzel k�ş�ler, kamu kurum ve kuruluşları �le ün�vers�telere a�t laboratuvarları,

rrr) Toprak düzenley�c�: Asıl amacı toprağın f�z�ksel veya k�myasal yapısını �y�leşt�rmek olan organ�k veya
m�neral yapıda olan maddeler�,

sss) TTSM: Tohumluk Tesc�l ve Sert�f�kasyon Merkez Müdürlüğünü,
şşş) TVYS: Tohum ver� yönet�m s�stem�n�,
ttt) Üret�m yılı: Tek yıllık ürün türler� �ç�n ürünün hasat ed�ld�ğ� yılı, çok yıllık ürün türler� �ç�n ek�m d�k�m

tar�h� �le son hasat tar�h� arasındak� her b�r yılı,
uuu) Ürün sert�f�kası: Organ�k Tarım Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygun olarak üret�len ürün ve g�rd�lere

düzenlenen sert�f�kayı,
üüü) Yeraltı sularının yeters�z sev�yede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tesp�t ed�ld�ğ� havzalar: Aksaray �l�;

Esk�l, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Sultanhanı �lçeler�,  Ankara �l�; Bala, Haymana, Gölbaşı, Şerefl�koçh�sar �lçeler�,
Esk�şeh�r �l�; Alpu, Beyl�kova, Ç�fteler, Mahmud�ye, M�halıçcık, S�vr�h�sar �lçeler�, Hatay �l�; Kumlu,  Reyhanlı �lçeler�,
Karaman �l�; Ayrancı, Kazımkarabek�r, Merkez �lçeler�, Kırşeh�r �l�; Boztepe, Mucur �lçeler�, Konya �l�; Akören,
Akşeh�r, Altınek�n, C�hanbeyl�, Çumra, Derbent, Doğanh�sar, Em�rgaz�, Ereğl�, Güneysınır, Halkapınar, Kadınhanı,
Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu �lçeler�, Mard�n �l�; Artuklu, Der�k, Kızıltepe �lçeler�,
Nevşeh�r �l�; Acıgöl, Der�nkuyu, Gülşeh�r �lçeler�, N�ğde �l�; Altunh�sar, Bor, Ç�ftl�k, Merkez �lçeler�, Şanlıurfa �l�;
V�ranşeh�r �lçeler�ndek� yerler�,

vvv) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş: Organ�k tarım veya �y� tarım uygulamalarında kontrol ve/veya sert�f�kasyon
kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetk� ver�lm�ş gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

yyy) Yetk�lend�r�lm�ş tohumculuk kuruluşu (YTK): Tohumculuk Sektöründe Yetk�lend�rme ve Denetleme
Yönetmel�ğ� çerçeves�nde yetk�lend�r�lm�ş tohumculuk kuruluşu belges� almış olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

zzz) Yönetmel�k: 27/5/2014 tar�hl� ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ç�ftç� Kayıt S�stem�
Yönetmel�ğ�n�,

aaaa) Zeyt�nyağı: Natürel sızma zeyt�nyağı, natürel b�r�nc� zeyt�nyağı veya ham zeyt�nyağı/raf�najlık
zeyt�nyağlarını �çeren natürel zeyt�nyağlarını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yetk� ve Denet�m

Görevl� kurum ve kuruluşlar
MADDE 5- (1) Bu Tebl�ğde anılan destekleme uygulamaları, BÜGEM, �l/�lçe tahk�m kom�syonları, �l/�lçe

müdürlükler�, �l/�lçe keş�f kom�syonları, �l/�lçe tesp�t kom�syonları ve yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar tarafından yürütülür.
Tahk�m kom�syonlarının görevler�
MADDE 6- (1) Tahk�m kom�syonları, bu Tebl�ğ hükümler�n�n uygulanması sırasında ortaya çıkan �ht�laflı

konuları çözmeye ve karar almaya yetk�l�d�r. İl tahk�m kom�syonu; merkez �lçede, �lçe tahk�m kom�syonunun
görevler�n� de yapar. Tahk�m kom�syonları Yönetmel�kte bel�rt�lm�ş olan görevler�ne �lave olarak aşağıdak� görevler�
yapar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekl� hukuk� �şlemler�n yapılması �ç�n karar alır ve �lg�l�
merc�lerce uygulanması yönünde g�r�ş�mde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ç�ftç�ler�n bu Tebl�ğde anılan
destekleme ödemeler�nden faydalandırılmaması hususunda karar ver�r. Eğer destekleme ödemes� yapılmış �se �lg�l�
destekleme �ç�n yapılan ödemen�n ger� alınması hakkında karar alır. İdar� hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler har�ç, haksız yere yararlandığı tesp�t ed�len üret�c�ler�n beş yıl süreyle h�çb�r destekleme programından
yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesp�t ed�len üret�c�ler hakkında
�lg�l� Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar ver�r.

b) Yapılan �ncelemeler sonunda sahtec�l�k ve/veya kamu kurumunu dolandırmak g�b� b�r kastı olmaksızın, fazla
destekleme ödemes�nden yararlandığı bel�rlenenler�n, kend� rızaları �le fazla aldıkları m�ktarları �ade etmeler� hal�nde,
destekleme ödemeler�nden faydalanmalarına devam etmeler� ve haklarında ceza� �şlem yapılmamasına �l�şk�n karar ver�r.

c) Bu Tebl�ğde anılan destekleme ödemeler�nden faydalanmak üzere başvuruda bulunanlara �l�şk�n b�lg�ler�n
zamanında ÇKS ve �lg�l� kayıt s�stemler�ne kayded�lmes�n� sağlamak üzere her türlü tedb�r� alır.

ç) Yapılan araz� tesp�tler�n�n sağlıklı olmasını tem�nen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro
çalışmalarından da faydalanılması �ç�n gerekl� tedb�rler� alır.

d) Fark ödemes� desteğ�ne �l�şk�n �şlemlerde tahk�m kom�syonlarına; �llerde Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı,
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, Sanay� ve T�caret Odalarının tems�lc�ler� �le bulunan yerlerde T�caret Bakanlığı �le T�caret



Borsası tems�lc�s�, �lçelerde �se varsa Sanay� ve T�caret Odaları �le T�caret Borsası tems�lc�ler�n�n dah�l ed�lmes�ne karar
ver�r.

e) Çırçır �şletmeler� �le zeyt�n sıkma tes�sler�, �şletmen�n faal�yete geçt�ğ� tar�hten �t�baren, gerekl� görülen
durumlarda, �l/�lçe tahk�m kom�syonunun taleb� üzer�ne; ç�ftç� bazında �şled�ğ� kütlü pamuk ve elde ett�ğ� zeyt�nyağı
m�ktarını göster�r alıcı bazında ç�ftç� �cmal�n� �l/�lçe tahk�m kom�syonuna gönder�r. Bu �cmal, �l/�lçe tahk�m kom�syonu
tarafından �lçe sınırları �ç�nde faal�yette bulunan söz konusu �şletmelerden b�r yazı �le �sten�r.

f) Pamuk çırçır ve prese fabr�kalarının faal�yet dönem�ne a�t tüm b�lg�ler�n� kontrol eder. 18/4/1972 tar�hl� ve
7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Pamukların Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının
Denet�m�ne Da�r Tüzük çerçeves�nde pamuk sezonu �çer�s�nde faal�yet�n� sürdüren ve desteklemeye konu kütlü
pamuğu �şleyecek olan çırçır ve prese fabr�kaları tarafından ç�ftç� adına düzenlem�ş olduğu alım satım belges�ne
�st�naden fark ödemes� desteğ� yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperat�fler� ve B�rl�kler� tarafından alınan kütlü pamuk
ürünü, bağlı olduğu b�rl�k bünyes�nde faal�yet gösteren çırçır ve prese fabr�kalarında �şlenmes� şartıyla destekleme
kapsamında değerlend�r�l�r.

g) Zeyt�n sıkma tes�sler�n�n, faal�yet dönem�nde fark ödemes� desteğ�ne konu b�lg�ler�n� kontrol eder.
ğ) Dane zeyt�n �ç�n hasat başlangıç ve b�t�ş tar�hler�n� bel�rler.
h) Zeyt�nyağı ürünü �ç�n zeyt�n sıkma başlangıç ve b�t�ş tar�hler�n� bel�rler.
ı) İl/�lçe müdürlükler� tarafından, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının belge doğrulama web adres� üzer�nden ç�ftç�ler

tarafından �braz ed�len alım satım belgeler�ne da�r beyan olup olmadığının kontrol ed�lmes�n� sağlar.
�) İlg�l� kurum ve kuruluşlar tarafından; ç�ftç�ler�n �braz ett�ğ� belgeler�n �ncelemeye tab� tutulduğunun

b�ld�r�lmes� hal�nde, �l/�lçe müdürlükler� tarafından gerçek üret�m yaptığı tesp�t ed�lenlere ödeme yapılmasına karar ver�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme Uygulamalarına İl�şk�n Esaslar

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü
MADDE 7- (1) Üret�m yılı �çer�s�nde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak

�steyen ç�ftç�ler, bu Tebl�ğde anılan hububat baklag�l ve dane mısır fark ödemes� desteğ� �ç�n 21/7/2022 tar�h�nden, yağlı
tohumlu b�tk�ler fark ödemes� desteğ� �ç�n 30/9/2022 tar�h�nden ve yem b�tk�ler� desteğ� �ç�n 1/1/2022 tar�h�nden, d�ğer
desteklemeler �ç�n bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları �l/�lçe müdürlükler�ne EK-3’te
yer alan B�tk�sel Üret�me Destekleme Ödemes� Başvuru D�lekçes� �le şahsen veya yasal tems�lc�s� aracılığıyla
başvuruda bulunurlar. D�lekçe ek�nde yer alan EK-4 Destekleme Talep Formunda yararlanılmak �stenen destek adının
onay kutucuğu (X) �şaretlen�r, başvuruda bulunulan her b�r destekleme �ç�n ayrı d�lekçe alınmaz. Bakanlıkça altyapının
uygun hale get�r�lmes� ve yetk� ver�lmes� hal�nde ç�ftç�ler �z�n ver�len �ş ve �şlemler �le destekleme başvurularını e-Devlet
Kapısı üzer�nden de yapab�l�rler. Elektron�k ortamda kurum ve kuruluşlar tarafından üret�len ve er�ş�leb�len b�lg� ve
belgeler ç�ftç�lerden talep ed�lmez.

(2) 2022 üret�m yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran ç�ftç�ler mazot ve gübre desteğ� ve katı organ�k-organom�neral
gübre desteğ�ne, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı ç�ftç�ler �se fındık alan bazlı gel�r desteğ�ne başvurmuş sayılırlar.

(3) Ç�ftç�ler, yararlanacakları desteklemeler �ç�n EK-4’te yer alan Destekleme Talep Formunda bel�rt�len
belgeler�, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takv�m�ne göre belge tesl�m b�t�ş tar�h�nden önce �l/�lçe müdürlüğüne
tesl�m etmek zorundadır. Belge tesl�m b�t�ş tar�h� sona eren desteklemeler �ç�n müracaatta bulunulamaz.

(4) EK-4’te yer alan Destekleme Talep Formu �k� nüsha olarak düzenlen�r. B�r nüshası �mza karşılığında
ç�ftç�ye tesl�m ed�l�r, d�ğer nüshası ç�ftç�n�n ÇKS/ÖKS başvuru dosyasında muhafaza ed�l�r.

(5) Kadastro görmem�ş köylere �l�şk�n �l/�lçe tahk�m kom�syonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy �ç�n
son müracaat tar�h�, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takv�m�ne göre belge tesl�m b�t�ş tar�h�nden önce olmak
kaydıyla bel�rleneb�l�r. Bu tar�h, 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanununa göre on beş gün önceden ç�ftç�lere
�lan ed�lmes� amacıyla �lg�l� muhtara tebl�ğ ed�l�r.

(6) İl müdürlükler� merkez �lçelerde, �lçe müdürlükler�n�n yapmakla yükümlü oldukları görevler� yapar.
(7) Başvuru yapan ç�ftç�ler�n özlük, araz� ve ürün b�lg�ler�nde değ�ş�kl�k olması hal�nde, �lg�l� yönetmel�kler

kapsamında ÇKS, ÖKS ve FKS’dek� b�lg�ler�n� güncellemes� gerekl�d�r.
(8) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemeler�nden beş yıl süreyle yararlandırılmamaları

yönünde �l/�lçe tahk�m kom�syonunca karar alınan ç�ftç�ler�n başvuruları, EK-5’te yer alan Taahhütname-1 ve gerekl�
başvuru belgeler� �le b�rl�kte kabul ed�l�r. Destekleme önces� �şlemler tamamlanır ancak karar ç�ftç� leh�ne adl� ve �dar�
merc�lerde bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhang� b�r hak doğurmayıp başvuran ç�ftç�ye destekleme ödemes�
yapılmaz.

(9) İl/�lçe müdürlüğü tarafından �stenecek belgeler�n asıllarının kaybolması veya zay� olması durumunda; belgey�
düzenleyen k�ş� veya kuruluştak� nüshasının �l/�lçe müdürlüğünce görülerek onaylanması ve kopyasına “Aslı
Görülmüştür” �bares� yazılması durumunda alınır. Ancak, b�rl�kler ve borsalar tarafından ver�len belgeler�n kaybolması
veya zay� olması durumunda; “Bu belge, aslının zay� olması neden�yle k�ş�n�n müracaatı üzer�ne ver�lm�şt�r” �bares�
yazılmış ve tasd�k ed�lm�ş olması kaydıyla geçerl� sayılır.



(10) Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eks�ks�z düzenlenen ve ç�ftç�ler tarafından �braz ed�len
alım satım belges� ve tas�r�ye faturasının kopyası �l/�lçe müdürlüğünce “Aslı Görülmüştür” �bares� yazılarak dosyalanır,
belgeler�n aslına �se hang� destekten yararlandığına �l�şk�n �bare yazılarak ç�ftç�ye �ade ed�l�r. Bu belgeler�n asılları
ç�ftç�ler tarafından beş yıl süreyle saklanır.

(11) Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca ç�ftç�lere dağıtılan üret�m materyaller� �ç�n; İl Özel İdares�,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşeh�r Beled�yeler� ve Köylere H�zmet Götürme B�rl�ğ� g�b� kamu veya
kamu yararına çalışan kuruluşlarca f�nanse ed�lerek dağıtımı gerçekleşt�r�len üret�m materyaller�ne yalnızca ç�ftç� katkısı
oranında destekleme öden�r. Bu ve benzer� durumlarda, kurumlara kes�lm�ş fatura ek�nde �lg�l� ç�ftç� tarafından ödenen
bedele karşılık gelen m�ktar b�lg�ler�n� gösteren ve �lg�l� kurum tarafından hazırlanmış l�ste ç�ftç�n�n dosyasına eklen�r.

Mazot ve gübre desteğ�
MADDE 8- (1) Ç�ftç�lere, 2022 üret�m yılı �çer�s�nde tarımsal üret�mde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım araz�s�

büyüklüğü d�kkate alınarak mazot ve gübre desteklemes� yapılır. Hesaplanan mazot ve gübre desteğ�, ç�ftç�ler�n Z�raat
Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanır, ç�ftç�lere nakd� ödeme
yapılmaz.

(2) Türk�ye tarım havzaları üret�m ve destekleme model� kapsamında desteklenen; yağlık ayç�çeğ�, kütlü
pamuk, soya, kolza (kanola), asp�r, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tr�t�kale, çelt�k, kuru fasulye, merc�mek,
nohut, yaş çay, fındık, zeyt�n, yem b�tk�ler�, patates ve kuru soğan ürünler�n�n dışında kalan d�ğer bütün ürünlere,
“D�ğer Ürünler” kategor�s�nde bel�rt�len m�ktar kadar mazot ve gübre desteğ� alımında kullanılmak üzere destek ödemes�
yapılır.

(3) 2022 üret�m yılında ÇKS’de kayıtlı olan ç�ftç�ler, mazot ve gübre desteğ�nden yararlanmak �stememeler�
hal�nde, bu talepler�n� �l/�lçe müdürlükler�ne 30/12/2022 tar�h�ne kadar yazılı olarak b�ld�r�rler. Buğday, arpa, çavdar,
yulaf, tr�t�kale ve çelt�k üreten ç�ft�ler �se mazot ve gübre desteğ�nden yararlanmak �stememeler� hal�nde �l/�lçe
müdürlükler�ne 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında bel�rt�len askı süres� b�t�m�ne kadar yazılı olarak b�ld�r�rler.

(4) B�r üret�m yılında aynı araz� üzer�nde b�rden fazla üret�m yapılması durumunda, sadece b�r üret�m �ç�n
ödeme yapılır. Hang� üret�m�n destek tutarı toplamı fazla �se o üret�m d�kkate alınır.

(5) Tarım araz�s�n�n aynı üret�m yılında b�rden fazla ç�ftç� tarafından kullanılması hal�nde, destekleme �lk
üret�m� yapan ç�ftç�ye öden�r. İlk üret�m� yapan ç�ftç�n�n destekleme talep etmemes� durumunda; müracaat eden ve
tak�p eden ç�ftç�ye ödeme yapılır.

Türk�ye tarım havzaları üret�m ve destekleme model�ne göre fark ödemes� desteğ�
MADDE 9- (1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı

Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n Karar ek�ndek� l�stede yer alan havzalarda, 2022 yılında fark ödemes� desteğ�ne esas
ürünler� üreten ç�ftç�ler 2022 üret�m yılına da�r ÇKS kayıtlarını dane zeyt�n ve zeyt�nyağı fark ödemes� desteğ� har�ç
olmak üzere desteğe tab� ürüne �l�şk�n hasat dönem� önces�nde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanırlar.
ÇKS başvuru süres�n�n uzatılması durumunda hasat dönem� önces� veya sonrası ürün tesp�t�n�n yapılması hal�nde bu
ç�ftç�ler de fark ödemes� desteğ�nden yararlanırlar.

(2) Alım satım, ürün �şleme, değerlend�rme, depolama �şlemler�n�n bel�rlenen usul ve esaslara uygun
gerçekleşmes� koşuluyla; 2022 yılında fark ödemes� desteğ�ne esas ürünler� üretenler ve YTK �le sözleşmel� üret�m
yapan ç�ftç�ler (kullanım şek�ller� tohumluk olanlar dah�l olmak üzere) fark ödemes� desteğ�nden yararlanırlar.

(3) Yeraltı sularının yeters�z sev�yede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tesp�t ed�ld�ğ� havzalarda, 2022 üret�m
yılında ek�len nohut ve merc�mek ürünler�ne %50 �lave destek ödemes� yapılır, damlama sulama �le sulanan alanlar har�ç
dane mısıra destekleme ödemes� yapılmaz.

(4) Fark ödemes� desteğ�ne esas olmak üzere; araz� m�ktarları öncel�kle parsel ve ürün bazında tesp�t ed�l�r. Bu
tesp�t�n yapılamaması durumunda desteklemeye tab� olab�lecek köy/mahalle bazlı toplam üret�m alanının tesp�t�ne ve
tesp�t�n nasıl yapılacağına �l/�lçe tahk�m kom�syonu karar ver�r.

(5) 2022 yılında üret�lerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal ver�ler ve Uydu Tabanlı Parsel
Tanımlama Model�ne göre, dane zeyt�n ve zeyt�nyağında �se tarımsal ver�ler kullanılarak bel�rlenecek olan ver�m
değerler�ne göre destekleme ödemes� yapılır.

a) Kütlü pamuk fark ödemes� desteğ� uygulamalarında dekara en fazla 500 kg’ye kadar destekleme ödemes�
yapılır.

b) Dane zeyt�n ve zeyt�nyağı fark ödemes� desteğ� uygulamalarında aşağıdak� tabloda yer alan ver�m
m�ktarlarına kadar destekleme ödemes� yapılır.

Ürün Kuru (kg/da) Sulu (kg/da)
Dane zeyt�n 575 850
Zeyt�nyağı 115 170

(6) T�caret borsaları tarafından tesc�l belgeler�n�n toplu l�ste ve/veya müşterek alım satım beyannames�
gönder�lmes� durumunda l�ste hal�ndek� tesc�l belges� �l/�lçe müdürlükler�nce kabul ed�l�r.

(7) Zeyt�nyağı fark ödemes� desteğ� kapsamında desteğe tab� ürün m�ktarının bel�rlenmes�nde; üret�m alanına
karşılık gelen üret�m m�ktarı, alım satım belges� ve tas�r�ye faturası b�rl�kte değerlend�r�l�r.



(8) Dane zeyt�n fark ödemes� desteğ� kapsamında desteğe tab� ürün m�ktarının bel�rlenmes�nde; üret�m alanına
karşılık gelen üret�m m�ktarı ve alım satım belges� b�rl�kte değerlend�r�l�r.

(9) Kütlü pamukta sert�f�kalı tohum ek�m normu 2 kg/da olarak bel�rlenm�şt�r. Müracaatlarda desteklemeye tab�
araz� m�ktarı, faturada bel�rt�len tohum m�ktarının ek�m normuna bölünmes� �le ortaya çıkan m�ktardan büyük olamaz.
Ek�m normuna uygun olan araz� m�ktarı esas alınarak destekleme öden�r. Kütlü pamuk �ç�n sert�f�kalı tohum
kullanımıyla �lg�l� tohum ve sert�f�ka b�lg�ler� s�steme g�r�l�r. Mevcut tüm b�lg�ler, ç�ftç�n�n �braz ett�ğ� satış faturası �le
karşılaştırılır.

(10) İstenecek belgeler ve bunlarla �lg�l� yapılacak �şlemler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Dane zeyt�n har�ç d�ğer fark ödemes� desteklemeler�nde; üret�m yılına �l�şk�n hasat tar�h� �le EK-4’te bel�rt�len

belge tesl�m b�t�ş tar�h� arasındak� sürey� �çeren alım satım belges�, dane zeyt�nde �se �l/�lçe tahk�m kom�syonlarınca o
üret�m yılı �ç�n bel�rlenen hasat başlangıç ve b�t�ş tar�hler� arasındak� sürey� �çeren alım satım belges�.

b) Desteklemeye tab� ürüne yönel�k borsa altyapısı mevcut �l ve �lçelerde borsa tesc�l beyannames� �brazı
�sten�r, d�ğer �l ve �lçelerde �se �l/�lçe tahk�m kom�syonlarının gerekl� gördüğü durumlarda üret�m yılına �l�şk�n hasat tar�h�
�le EK-4’te bel�rt�len belge tesl�m b�t�ş tar�h� arasındak� sürey� �çeren borsa tesc�l beyannames� �sten�r.

c) L�sanslı depolara ürününü tesl�m eden ç�ftç�lerden ELÜS alım satım belges� �sten�r.  ELÜS alım satım belges�
�braz eden ç�ftç�lerden borsa tesc�l beyannames� �stenmez.

ç) Kütlü pamuk ürünü fark ödemes� desteğ� müracaatında bulunan ç�ftç�lerden, adına düzenlenm�ş sert�f�kalı
tohum satış faturası �le tohum sert�f�ka belge fotokop�s�;

1) Tohum satış faturası tar�h� ek�m dönem� sonrasına a�t olamaz.
2) Tohumluk bay�s� tarafından faturaya; “Bu fatura �le satışı yapılan tohumluk, ............tar�h ve.......no’lu

tohum sert�f�kasına a�tt�r.” �bares� yazılarak fatura tasd�k ed�l�r.
3) Beyan ed�len tohum sert�f�kasının tar�h� üzer�nden b�r yıl geçm�ş �se “Tohumluk Anal�z Raporu” �sten�r.

Tohumluk anal�z raporu b�r yıldan esk� olamaz.
4) Tohum sert�f�kalarının ve/veya tohumluk anal�z raporunun düzenlenme tar�h�, tohumun ek�l�ş tar�h�nden ve

sert�f�kalı tohum faturasının tar�h�nden önce olur.
d) Kend� yet�şt�rd�ğ� kütlü pamuğu kend� nam ve hesabına çırçır ve prese fabr�kalarında çırçırlama �şlem�ne tab�

tutan ve elde ed�len l�f (mahlıç) pamuğu l�sanslı depolara en az 30 gün süreyle tesl�m eden ç�ftç�lerden; çırçırlama bedel�
karşılığında düzenlenen ve ç�ftç�n�n adı, soyadı, açık adres�, ç�ftç� tarafından get�r�len kütlü pamuk m�ktarı ve elde ed�len
l�f pamuk m�ktarını göster�r �şletme bedel� faturası �sten�r. Bu kapsamda başvuru yapan üret�c�ler�n çırçırlama randımanı
%38 olarak hesaplanır.

e) Zeyt�nyağı �ç�n tas�r�ye faturası veya kanun� defter;
1) Tas�r�ye faturalarının tar�h�, �l/�lçe tahk�m kom�syonları tarafından bel�rlenen zeyt�n sıkma başlangıç ve b�t�ş

tar�hler� arasında olur.
2) Zeyt�n sıkma tes�s�, aynı zamanda ç�ftç� olan gerçek veya tüzel k�ş�l�ğe a�t �se üret�len zeyt�n�n mal�yet bedel�

ölçüsüne göre değerlend�r�lerek, tas�r�ye faturasında yer alması gereken b�lg�ler�n açıklama yapılmak suret�yle kanun�
defterlerde kayıt altına alınması gerekmekted�r. İl/�lçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokop�ler� üzer�ne “Aslı
Görülmüştür” �bares� yazılarak onaylanması hal�nde tas�r�ye faturası yer�ne kabul ed�l�r.

3) Ç�ftç�ye a�t zeyt�nyağı alım satım belgeler�n�n tar�h� ç�ftç�ye a�t en erken tar�hl� tas�r�ye faturası �le aynı veya
daha sonrak� tar�hl� olab�l�r ancak en erken tar�hl� tas�r�ye faturasından önce olmaz.

f) Ç�ftç�ler�n ÇKS’ye kayıtlı araz�ler�nden elde ett�kler� fark ödemes� desteğ�ne konu ürünler� �şletmeler�nde
kullanmaları durumunda; desteklemeye konu ürünlere �l�şk�n düzenlenen alım satım belges� veya destekle �lg�l� b�lg�ler�
�çermes� kaydıyla kanun� defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Kanun� defter kaydının fotokop�s� üzer�ne, �l/�lçe
müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” �bares� yazılarak alım satım belges� yer�ne kabul ed�l�r. Bu tür kayıtlarda
borsa tesc�l beyannames� aranmaz.

Katı organ�k-organom�neral gübre desteğ�
MADDE 10- (1) Katı organ�k-organom�neral ürünler, katı organ�k toprak düzenley�c� ürünler �le kaplama gübre

ve fermantasyon sonucu elde ed�len organ�k gübre kullanan ç�ftç�lere yönel�k destekleme uygulama esasları ve bu
ödemeden yararlanmak �steyen ç�ftç�ler �le �lg�l� hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

a) GTS’de 1/9/2021-31/8/2022 tar�hler� arasında satış kaydı yapılan katı organ�k-organom�neral ürünler, katı
organ�k toprak düzenley�c� ürünler �le kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde ed�len organ�k gübreler �ç�n 2022
üret�m yılında ÇKS’ye kayıtlı ç�ftç�lere araz� varlığı �le orantılı olarak dekar başına destekleme ödemes� yapılır.

b) Bakanlıktan tesc�l belgel� olan katı organ�k-organom�neral ürünler, katı organ�k toprak düzenley�c� ürünler �le
kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde ed�len organ�k gübreler destekleme kapsamındadır.

c) Katı organ�k ürünler �ç�n 150 kg/da, katı organ�k toprak düzenley�c� ürünler �ç�n 100 kg/da, katı organom�neral
ürünler ve kaplama gübre �ç�n 20 kg/da, fermantasyon sonucu elde ed�len organ�k gübre �ç�n 150 kg/da asgar� kullanım
olmalıdır.

(2) 2022 üret�m yılında katı organ�k-organom�neral gübre desteğ�nden yararlanmak �stemeyen ç�ftç�ler�n bu
talepler�n� 30/12/2022 tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar �l/�lçe müdürlükler�ne yazılı olarak b�ld�rmeler� gerekmekted�r.

Küçük a�le �şletmes� desteğ�



MADDE 11- (1) ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faal�yete konu alan toplamı beş (5) dekar veya altında olan, yaş
çay ve fındık ürünler� har�ç, açıkta ve/veya örtüaltı ün�teler�nde meyve, sebze, süs b�tk�s� �le tıbb� ve aromat�k b�tk�
yet�şt�r�c�l�ğ� yapan gerçek k�ş� ç�ftç�lere, 2022 üret�m yılında küçük a�le �şletmes� desteğ� ödemes� yapılır.

(2) Örtüaltı ün�teler�nde meyve, sebze, süs b�tk�s� �le tıbb� ve aromat�k b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ� yapan ç�ftç�ler�n
ÖKS’ye kayıtlı olmaları gerek�r.

(3) 2022 üret�m yılında küçük a�le �şletmes� desteğ�ne esas araz�de/örtüaltı ün�teler�nde b�rden fazla üret�m
yapılması durumunda sadece b�r üret�m dönem� �ç�n desteklemeden yararlandırılır.

Organ�k tarım desteğ�
MADDE 12- (1) OTD ödemes�, OTY’ye göre organ�k tarım yapan, OTBİS’te ve ÇKS’de 2022 üret�m yılında

kayıtlı, 2022 yılı hasadını gerçekleşt�rm�ş, ürett�ğ� ürüne ürün sert�f�kası düzenlenm�ş ve bu Tebl�ğde OTD uygulamaları
�le �lg�l� bel�rt�len usul ve esaslara göre başvuru yapan ç�ftç�lere yapılır.

(2) OTD ödemes�, OTY’ye göre organ�k tarım yapılan, OTBİS’te kayıtlı 2022 yılı hasadı gerçekleşt�r�lm�ş,
üret�len ürün �ç�n ürün sert�f�kası düzenlenm�ş, OTBİS’te ve ÇKS’de 2022 üret�m yılında kayıtlı araz�lere yapılır.

(3) OTD ödemes�, 2022 yılı hasadı yapılmış ürün �ç�n OTBİS’te yetk�lend�r�lm�ş kuruluşça kontrolü yapılmış
ve OTY hükümler�ne göre uygun bulunmuş geç�ş sürec�-2, geç�ş sürec�-3 ve organ�k statüde yer alan tarım araz�ler� ve
bu araz�lerde kayıtlı ürünlerden desteklemeye uygun bulunan araz�lere yapılır.

(4) OTY’ye göre düzenlenen ürün sert�f�kasının OTBİS’te kayıtlı olması zorunludur. Ürün sert�f�kası adına
düzenlenm�ş k�ş� veya düzenlenm�ş b�r sert�f�kada sert�f�kalandırılan ürünün kaynak k�ş�s� olanlar da desteklemeden
yararlanab�l�rler.

(5) OTD ödemes�; 2022 üret�m yılında aynı hasat dönem�nde b�rden fazla üret�m yapılan alanlarda, OTBİS’te
ve ÇKS’de kayıtlı ürünler�n alanları üzer�nden hesaplanır.

(6) OTD ödemes�, 2022 üret�m yılında farklı hasat dönem�nde art arda yapılan b�rden fazla üret�mlerde, toplam
ödeme m�ktarı büyük olan ürün üzer�nden sadece b�r ürün �ç�n hesaplanır.

(7) 2016 üret�m yılından başlamak üzere ürün kategor�s�ne göre toplam beş üret�m yılı OTD ödemes�nden
faydalandırılan araz�ler, 2022 üret�m yılında yet�şt�r�len ürünün bulunduğu kategor�ye bakılmaksızın 3. Kategor� b�r�m
f�yatı üzer�nden desteklen�r.

(8) Ormandan tahs�sl� araz�lerde desteğe konu ve tahs�s amacına uygun ürünler�n üret�lmes� hal�nde, bu
ürünler�n yet�şt�r�ld�ğ� araz�ler 2022 üret�m yılında 3. Kategor� b�r�m f�yatı üzer�nden desteklen�r.

(9) OTBİS’te b�lg�ler�n�n tamamlatılması görev ve sorumluluğu desteklemeye başvuran ç�ftç�ye a�tt�r.
(10) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar, OTBİS’e ver� g�r�şler�n� ve OTY’ye uygun olan gerekl� düzeltmeler� yapmak

zorundadırlar.
(11) OTD ön �ncelemeler� OTB’n�n görev ve yetk�ler� çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.
(12) OTD uygulamasına �l�şk�n olarak OTB tarafından ön �nceleme yapılır. OTD müracaatları başladıktan sonra

�l müdürlükler�n�n uygun göreceğ� tar�hte ön �nceleme başlatılır. Ön �nceleme yapılan �llerde/�lçelerde daha sonra tesp�t
ed�lecek usulsüz �şlemlere �l�şk�n sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön �ncelemen�n yanı sıra mevzuatın
öngördüğü her türlü denet�me de tab�d�r.

(13) Ön �nceleme, örnekleme yöntem�yle bel�rlenecek �lçe, köy veya mahallelerde, ç�ftç�ler�n yapmış oldukları
başvurular üzer�nden yapılır.

(14) Ön �ncelemede, OTB tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller �le OTBİS’te b�lg�ler�n
uyumluluğu karşılaştırılır. OTB tarafından gerekt�ğ�nde yer�nde tesp�t çalışmaları yapmak veya kullanımı �ht�laflı tarım
araz�ler�n� kullanan ç�ftç�ler�n ve kullandıkları araz�ler�n yer�nde tesp�t�n� yapmak üzere �l/�lçe tesp�t kom�syonlarından
faydalanılır. Ç�ftç�ler�n OTBİS ve ÇKS’de kayıt ett�rd�kler� b�lg�ler �le gerek görülmes� hal�nde yetk�lend�r�lm�ş
kuruluşlardan talep ed�lecek b�lg�lerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verd�kler� belgelerde sahte evrak tesp�t ed�lmes�
hal�nde söz konusu desteklemeden faydalanmaması �ç�n gerekl� tedb�rler alınır. OTB gelen münfer�t ş�kâyet ve �hbarları
ayrıca değerlend�r�r.

İy� tarım uygulamaları desteğ�
MADDE 13- (1) Aşağıdak� şartlara ha�z ç�ftç�ler ve alanlar �y� tarım uygulamaları desteğ�nden yararlandırılır:
a) ITUY’a göre 1. Kategor�, 2. Kategor� ve 3. Kategor�de bel�rt�len ürünlerde, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca 2022

üret�m yılında b�reysel veya grup sert�f�kasyonu seçeneğ�ne göre düzenlenm�ş �y� tarım uygulamaları sert�f�kasına sah�p
olanlar.

b) 1. Kategor�de yer alan ürünlerde �y� tarım uygulamaları kapsamında sert�f�kalandırılan ve ÖKS’de kayıtlı
olan örtüaltı üret�m alanları.

(2) ÖKS’de kayıtlı olmayan alanlar �y� tarım uygulamaları açıkta üret�m desteğ�nden yararlandırılır.
(3) 1. Kategor�de bel�rt�len ürünlerde örtüaltında �y� tarım uygulamaları sert�f�kasına sah�p ç�ftç�lere İTUD

ödemes�, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca sert�f�kalandırılan ayrıca ÖKS’de kayıtlı olan alanların ÇKS’ye �şlenmes� sonucu
desteğe tab� alan hesaplanarak yapılır.

(4) 1. Kategor�, 2. Kategor� ve 3. Kategor�de bel�rt�len ürünlerde �y� tarım uygulamaları sert�f�kasına sah�p
ç�ftç�lere İTUD ödemes�, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca ver�len sert�f�kaların ÇKS’ye �şlenmes� sonucu, ç�ftç�ler�n
ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla desteğe tab� alan hesaplanarak yapılır.



(5) 2016 üret�m yılından başlamak üzere ürün kategor�s�ne göre toplam beş üret�m yılı İTUD ödemes�nden
faydalandırılan ç�ftç�ler, 2022 üret�m yılında yet�şt�r�len ürünün bulunduğu kategor�ye bakılmaksızın 3. Kategor� b�r�m
f�yatı üzer�nden desteklen�r.

(6) Ormandan tahs�sl� araz�lerde desteğe konu ve tahs�s amacına uygun ürünler�n üret�lmes� hal�nde, bu ürünler�
yet�şt�ren ç�ftç�ler 2022 üret�m yılında 3. Kategor� b�r�m f�yatı üzer�nden desteklen�r.

(7) B�r üret�m yılında aynı araz� üzer�nde b�rden fazla üret�m yapılması durumunda, sadece b�r üret�m �ç�n
ödeme yapılır.

(8) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar, ç�ftç�ler�n T.C. k�ml�k numarası/verg� numarası �le tarımsal faal�yette bulunduğu
alanlarını, yet�şt�r�len ürünün adını, �l, �lçe, köy/mahalle �le kadastro gören yerlerde ada ve parsel b�lg�ler�n�, kadastro
geçmeyen yerlerde �se �l/�lçe keş�f kom�syonları tesp�tler�ne göre tarım araz�s� b�lg�ler�n� ve örtüaltı üret�m yapan
ç�ftç�ler�n üret�m şekl�n� düzenled�kler� sert�f�kada veya ekler�nde göstermekle sorumludur.

(9) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar, İTUD’den yararlanmak üzere kend�ler�ne başvuruda bulunan ç�ftç�ler�n talep
ett�ğ� Tebl�ğe konu belgeler� düzenlemekle görevl� ve sorumludurlar.

(10) 1. Kategor� (Açıkta üret�m), 2. Kategor� ve 3. Kategor�de bel�rt�len ürünlerde �y� tarım uygulamaları yapan
ç�ftç�ler, 1/1/2022-31/12/2022 tar�hler� arasında düzenlenen ve 2022 yılında geçerl� olan İTU Sert�f�kası ve
yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer alan İTU Destekleme Ödemes� Sert�f�ka Ek�n�, EK-2’de yer alan
Destekleme Uygulama Takv�m�ne göre �l/�lçe müdürlüğüne tesl�m ederler.

(11) 1. Kategor�de (Örtüaltı üret�m) bel�rt�len ürünlerde �y� tarım uygulamaları yapan ç�ftç�ler, 1/1/2022-
31/12/2022 tar�hler� arasında düzenlenen ve 2022 yılında geçerl� olan İTU Sert�f�kası, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca
düzenlenen EK-6’da yer alan İTU Destekleme Ödemes� Sert�f�ka Ek� ve EK-7’de yer alan Örtüaltı Alanlarda İy� Tarım
Uygulamalarına A�t Kayıt S�stem� Belges�n�, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takv�m�ne göre �l/�lçe
müdürlüğüne tesl�m ederler.

(12) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca düzenlenecek EK-6 belges�, ç�ftç�ler�n �l/�lçe müdürlükler�nden alacakları 2022
üret�m yılına a�t ÇKS belges� �le EK-7’ye uygun olarak tanz�m ed�l�r.

(13) İTUD kapsamında İTUB tarafından İTUD müracaatları başladıktan sonra ön �nceleme başlatılır.
(14) İTUD’de ön �nceleme, başvuruda �braz ed�len b�lg�ler, ÇKS’de kayıt ed�len b�lg�ler ve yetk�lend�r�lm�ş

kuruluşlar tarafından �l müdürlükler�ne gönder�len kontrol ve dönem raporlarında yer alan b�lg�ler karşılaştırılarak
tamamlanır.

(15) İTUD ön �ncelemes�nde, İy� Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmel�k hükümler� gereğ�nce kontrol veya
dönem raporları şekl�nde henüz �l müdürlükler�ne b�ld�r�lmem�ş veya b�ld�r�mler �le müracaatlar arasında uyumsuzluk
bulunan ç�ftç�ler �nceleme kapsamına alınır. Ayrıca destek başvurusu yapan ç�ftç� sayısının örnekleme yöntem� �le en az
% 25’� de �nceleme kapsamına alınır.

(16) İTUD’de �ncelemede; İTUB tarafından ç�ftç�ler�n üret�m alanlarının ve/veya �şletmeler�n�n yer�nde
�ncelemes� yapılır. Bu �ncelemelerde; ç�ftç� �le yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları
�le ç�ftç�ler�n saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve anal�zlere a�t kayıtları �ncelen�r.

(17) İTUD’de örtüaltında üret�m yaptığını beyan ederek başvuran ç�ftç�ler�n ön �ncelemes� �le ÖKS’de kayıtlı
üret�m alanlarının yer�nde �ncelemes� yapılır.

(18) İTUD’de ön �nceleme ve/veya �ncelemede ç�ftç�ler�n, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt ett�rd�kler� b�lg�ler �le İTU
Sert�f�kasında veya ekler�nde gerçeğe aykırı beyan ya da verd�kler� belgelerde sahte evrak tesp�t ed�lmes� hal�nde,
sorumlular �l/�lçe tahk�m kom�syonuna b�ld�r�l�r. İTUB, gelen münfer�t ş�kâyet ve �hbarları ayrıca değerlend�r�r.

(19) İTUD’de ön �nceleme ve �nceleme, �l/�lçe müdürlükler�nce daha sonra tesp�t ed�lecek usulsüz �şlemlere
�l�şk�n sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön �nceleme ve �ncelemen�n yanı sıra mevzuatın
öngördüğü her türlü denet�me de tab�d�r.

Bombus arısı kullanım desteğ�
MADDE 14– (1) Alçak plast�k tüneller har�ç, örtüaltı ün�teler�nde pol�nasyon amaçlı bombus arısı kullanan

ç�ftç�lere aşağıdak� esaslara göre destekleme ödemes� yapılır:
a) Örtüaltı Kayıt S�stem� Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında ÖKS’de kayıtlı ç�ftç�lere, Bakanlıkça bombus arısı

üret�m �zn� ver�lm�ş �şletmelerden veya bu �şletmeler�n bay�ler�nden, o yıla a�t üret�m sezonu boyunca bombus arı
kolon�s� satın alarak kullanmaları hal�nde, kolon� başına destekleme ödemes� yapılır.

b) B�rden fazla �l/�lçede serası bulunan ç�ftç�, destekleme başvurusu �ç�n seralarının bulunduğu �l/�lçeler�n b�r�ne
müracaatta bulunur.

c) ÖKS’dek� “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne �l/�lçe müdürlükler� tarafından fatura b�lg�ler� kayded�l�r.
ç) Aynı yıl �çer�s�nde her b�r 0,5 dekar örtüaltı ün�tes� �ç�n b�r kolon�den fazlasına ödeme yapılmaz. B�rden fazla

örtüaltı ün�tes� bulunan ç�ftç�n�n, her b�r ün�tes�nde kullanılan bombus arısı kolon� sayısı ayrı ayrı hesaplanır.
Yem b�tk�ler� desteğ�
MADDE 15- (1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı

Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n Karar ek�ndek� l�stede yer alan havzalarda, 2022 yılında desteğe esas ürünler� üreten
ç�ftç�ler yem b�tk�ler� desteğ�nden yararlanır.

(2) Ödemeler aşağıdak� esaslara göre yapılır:



a) Yem b�tk�ler� desteğ� kapsamında bulunan yem b�tk�ler�n�n grupları aşağıda bulunan tabloda bel�rlenm�şt�r.

Tek Yıllıklar

F�ğ, Macar F�ğ�, Burçak, Mürdümük, Hayvan Pancarı, Yem Şalgamı, Yem
Bezelyes�, Yem Baklası, İskender�ye Üçgülü, İtalyan Ç�m�, Yulaf (Yeş�l ot),
Çavdar (Yeş�l ot) ve Tr�t�kale (Yeş�l ot) �le bu tek yıllık yem b�tk�ler�nden
yapılan s�lajlar.

Çok Yıllıklar
Yonca (sulu), Korunga (kuru/sulu), Ak Üçgül (sulu), Çayır Üçgülü (sulu) ve
Gazal Boynuzu (sulu).

Yapay Çayır Mera Yapay Çayır Mera.

S�lajlık Ek�l�şler
S�lajlık Mısır (sulu), S�lajlık Soya (sulu), Sorgum Otu (sulu), Sudan Otu (sulu)
ve Sorgum-Sudan Otu Melez� (sulu).

Kuru Ek�l�şler

Kuru şartlarda yet�şt�r�len Yonca, S�lajlık Mısır, Ak Üçgül, Çayır Üçgülü,
Gazal Boynuzu, Kılçıksız Brom, Domuz Ayrığı, Çok Yıllık Ç�m (Lol�um
perenne), Kamışsı Yumak, Otlak Ayrığı, S�lajlık Soya, Sorgum Otu, Sudan Otu
ve Sorgum-Sudan Otu Melez�.

b) Yem b�tk�s� desteğ�nden yararlanmak �steyen ç�ftç�ler, yem b�tk�s�n� hasat etmeden önce EK-8’de yer alan
Yem B�tk�ler� Desteğ� Tarım Araz�s� Beyan Formu �le müracaat eder.

c) İl müdürlükler� müracaat süreler�n�, EK-2’de bel�rt�len tar�hler arasında kalmak şartıyla �l tahk�m kom�syonu
kararı alarak �l�n ekoloj�k koşullarına göre bel�rler.

ç) Destekleme kapsamında değerlend�r�lecek yem b�tk�ler� toplam ek�l�ş alanı en az 10 dekardır.
Desteklemelerde ek�l�ş yapılarak başvuruda bulunulan parseller�n hasat kontrolü sonucunda desteklemeye esas vejetat�f
gel�ş�m gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu �le değerlend�rmeye alınır.

d) Ç�ftç�ler çok yıllık yem b�tk�ler� ve yapay çayır mera ek�l�şler�n� �lk üret�m yılından �t�baren ÇKS’ye kayıt
yaptırmaları hal�nde destekleme süres�nce müracaat ett�kler� yıl �ç�n desteklemeden yararlanır.

e) Çok yıllık yem b�tk�s� ve yapay çayır mera ek�l�ş� kapsamında destekleme ödemes� yapılan b�r parsel�n satış
veya k�ralama yoluyla ç�ftç�n�n değ�şmes� durumunda; yen� ç�ftç�n�n ÇKS kayıt ve/veya güncellemeler�n� yaptırması ve
yem b�tk�ler� destekleme şartlarını devam ett�rmes� kaydıyla desteklemeden kaldığı yıldan yararlandırılır.

f) Çok yıllık yem b�tk�ler�nden yonca ve yapay çayır mera �ç�n dört yıl, korunga, ak üçgül, çayır üçgülü, gazal
boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık ç�m (Lol�um perenne), domuz ayrığı, kamışsı yumak, otlak ayrığı �ç�n üç yıl
süreyle, destekleme süres�nce müracaat ed�len her yıl �ç�n bel�rlenen destekleme b�r�m f�yatı üzer�nden ödeme yapılır.
Yonca ve korunga, �lk yıl ç�çeklenme başlangıç dönem�nde d�ğer yıllarda �se hasat olgunluğuna er�ş�p hasat ed�ld�ğ�nde
destekleme ödemes�ne hak kazanılır. Ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu �lk yıl ç�çeklenme başlangıç dönem�nde
d�ğer yıllarda �se hasat olgunluğuna er�ş�p hasat ed�ld�ğ�nde veya vejetat�f gel�şmes� tamamlanarak uygun otlatma
olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme ödemes�nden faydalandırılır. Kılçıksız brom, domuz ayrığı, çok yıllık
ç�m (Lol�um perenne), kamışsı yumak, otlak ayrığında ürün uygun hasat olgunluğunda hasat ed�lmes� kaydıyla ya da
vejetat�f gel�şmes� tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme ödemes�ne hak kazanılır.
Ek�ld�ğ� yıl hasadı yapılamayacak çok yıllık yem b�tk�ler� ek�l�şler�n�n başvuruları ürünün �lk hasadının yapıldığı yılda
kabul ed�l�r.

g) Yapay çayır mera tes�sler� �ç�n ün�vers�teler, bölgede bulunan tarımsal araştırma enst�tüler� veya �l
müdürlükler�nce o �l�n ekoloj�s�ne uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dâh�l�nde uygulamaya
konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan EK-9’da yer alan Yapay Çayır-Mera Üret�m Projes� �l/�lçe
müdürlüğünce onaylanır. Yapay çayır mera tes�s�nde vejetat�f gel�şmes� tamamlanarak hasat olgunluğunda hasat
ed�ld�ğ�nde ya da uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlen�r ve
destekleme ödemes� yapılır.

ğ) Tek yıllık yem b�tk�ler� ek�l�şler�nde %50 ç�çeklenme dönem�nde, hayvan pancarı ve yem şalgamında �se
hasat olgunluğunda hasat ed�lmes� kaydıyla, tek yıllık yem b�tk�ler�nden �talyan ç�m� (Lol�um mult�florum) ek�l�şler�nde
�se ürün uygun hasat olgunluğunda hasat ed�ld�ğ�nde ya da vejetat�f gel�şmes� tamamlanarak uygun otlatma
olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlen�r ve destekleme ödemes� yapılır.

h) S�lajlık mısır ek�l�şler�nde daneler�n hamur olum dönem�nden sararmaya başladığı dönemde; s�lajlık soya
ek�l�şler�nde alt yaprakların sararmaya başladığı ve maks�mum tohum oluşum evres�ne geld�ğ� dönemde; sorgum otu,
sudan otu ve sorgum-sudan otu melez� ek�l�şler�nde �se süt olum dönem�nde s�laj yapmak amacı �le hasat ed�ld�ğ�nde
EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlen�r ve destekleme ödemes� yapılır.

ı) Yem b�tk�s� amaçlı olarak ek�l�ş� ve başvurusu yapılan çavdar, yulaf ve tr�t�kalede, başakların süt olum
dönem�nde yeş�l ot olarak hasat ed�ld�ğ�nde ya da uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan
kontrol tutanağı düzenlen�r ve destekleme ödemes� yapılır.

�) Tek ve çok yıllık baklag�l yem b�tk�ler� �le buğdayg�l yem b�tk�ler�n�n b�rb�rler� veya kend� aralarındak�
karışımlarından yapılan ek�l�şlerde, �l�n ekoloj�s�ne uygun karışım oranları �l müdürlükler�nce tahk�m kom�syonu
kararıyla ya da ün�vers�teler veya bölge araştırma enst�tüler�n�n görüşü alınarak bel�rlen�r.



j) Yeraltı sularının yeters�z sev�yede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tesp�t ed�ld�ğ� havzalarda 2022 üret�m
yılında ek�len yem bezelyes�, f�ğ, macar f�ğ�, burçak ve mürdümük ürünler� �ç�n %50 �lave destek ödemes� yapılır.

k) Sulu şartlarda yet�şt�r�ld�ğ� halde bazı bölgeler�n �kl�m şartlarına uygun olarak kuru şartlarda da yet�şt�r�len
yonca, ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, s�lajlık soya, sorgum otu, sudan otu, sorgum-sudan otu melez� ve s�lajlık
mısır ürünler� �ç�n destekleme ödemes� yapılması, �l müdürlükler�nce tahk�m kom�syonu kararıyla ya da ün�vers�teler
veya bölge araştırma enst�tüler�n�n görüşü alınarak bel�rlen�r ve EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenerek kuru
şartlarda ek�l�ş� yapılan yem b�tk�ler� destekleme b�r�m f�yatından destekleme ödemes� yapılır.

l) Aynı parsele aynı çok yıllık yem b�tk�s� arka arkaya ek�lmez. Aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok
yıllık yem b�tk�s�n�n ek�lmes� durumunda, desteklemelerden faydalandırılır.

m) B�r üret�m yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem b�tk�s� arka arkaya ek�l�rse sadece b�r�nc�s�
desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak b�r üret�m yılında arka arkaya �k� farklı tek
yıllık yem b�tk�s�n�n ek�lmes� durumunda, her �k� ek�l�ş de destekleme ödemeler�nden faydalandırılır.

n) Aynı yıl �çer�s�nde aynı parsele tek yıllık yem b�tk�s� ek�l�p, hasattan sonra çok yıllık yem b�tk�s� ek�ld�ğ� ve
hasat ed�ld�ğ� takd�rde, her �k� ek�l�ş de destekleme ödemeler�nden faydalandırılır.

o) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlend�rmeye alınmaz.
Sert�f�kalı tohum kullanım desteğ�
MADDE 16- (1) 2023 üret�m yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas d�ğer ürünler� �se 2022

Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n
Karar ek�ndek� l�stede yer alan havzalarda yurt �ç�nde üret�l�p sert�f�kalandırılan tohumu kullanarak ek�m/d�k�m yapan
ç�ftç�ler sert�f�kalı tohum kullanım desteğ�nden yararlanır.

(2) ÇKS’de kend� adına kayıtlı araz�lerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla sert�f�kalı tohum kullanan
YTK’lar da bu destekten yararlanır.

(3) Desteklemeye tab� alan, faturada bel�rt�len tohum m�ktarının, aşağıdak� tabloda yer alan ürünlere a�t ek�m
normuna bölünmes� �le ortaya çıkan alandan büyük olamaz, büyük olması durumunda ek�m normuna bölünmes� �le
ortaya çıkan alan esas alınır, o ürüne a�t ÇKS’de beyan ed�len alanın küçük olması durumunda �se beyan ed�len alan esas
alınır.

Ürünler
Ek�m Normu

 (kg/da)
Patates 350
Buğday, Arpa, Tr�t�kale, Çavdar 23
Çelt�k, Yulaf 22
Nohut, Merc�mek 14
Kuru Fasulye, Soya, Korunga, Yem Bezelyes�, F�ğ 10
Yerfıstığı 8
Asp�r 4
Yonca 3
Susam 1,5
Kolza (Kanola) 0,4

(4) Kaplanmış tohumlar �ç�n faturada yer alan kaplanmamış tohum m�ktarı desteğe esas alınır.
(5) ÇKS’de 2023 üret�m yılına kayıtlı ek�m/d�k�mlere a�t destekleme b�lg�ler� “Sert�f�kalı Tohum Kullanım

Desteğ� 2023” bölümüne kayded�l�r.
(6) Sert�f�kasyon kuruluşları, düzenlem�ş oldukları sert�f�kalara a�t b�lg�ler�, TBS’de yer alan sert�f�ka ver�

tabanına kaydeder. S�steme tanıtılmamış sert�f�kalar üzer�nden destekleme ödemes� yapılmaz.
(7) TBS, satış faturalarının bağlı olduğu sert�f�kaların part� büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Part�

büyüklüğünü aştığı �ç�n g�r�ş� yapılamayan sert�f�ka, TBS’de yer alan “sert�f�kayı kullanan �şletmeler raporu” �le b�rl�kte
sert�f�kanın a�t olduğu tohum üret�c�s�ne b�ld�r�l�r. Tohum üret�c�s�, g�r�ş� yapılamayan sert�f�kaya a�t tohumların
dağıtımını yaptıkları tohumluk bay�ler�n� �ncelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üret�c� kuruluşun bel�rtt�ğ�
ç�ftç�ler dışındak� o sert�f�kaya a�t g�r�şler �ptal ed�l�r.

 (8)  Başvuru sırasında aşağıdak� belgeler �sten�r:
a) Tohumluk satış faturası;
1) Sert�f�kalı tohum kullanım desteğ� başvurusu yapan ç�ftç� adına olmalıdır.
2) Tohumluk satış faturası, 2022 yılı güzlük ek�l�şler �ç�n 1/1/2022 tar�h� veya sonrasında, 2023 yılı

�lkbahar/yazlık ek�l�şler �ç�n �se 1/7/2022 tar�h� veya sonrasında düzenlenm�ş olması gerekl�d�r.
3) Tohumluk satış faturası tar�h� ek�m dönem� sonrasına a�t olamaz. Ek�m dönem� aralığı gerekl� görüldüğü

hallerde �l/�lçe tahk�m kom�syonunca bel�rlen�r.
4) Tohum üret�c�s� veya tohumluk bay�s� tarafından; “bu fatura �le satışı yapılan tohumluk, ........tar�h

ve.....no’lu tohum sert�f�kasına a�tt�r.” �bares� yazılarak fatura düzenlen�r.



5) Aynı faturada b�rden fazla sert�f�kaya a�t tohum yer alması durumunda, sert�f�ka numaraları ve tohum
m�ktarları faturada bel�rt�l�r.

6) Tohumluk satış faturası tar�h�, sert�f�ka tar�h�nden önce olamaz.
7) Farklı ürünlere a�t karışım tohumluk satış faturalarında, tohum üret�c�s� veya tohumluk bay�s� tarafından

karışıma a�t tohum m�ktarları ayrı ayrı yazılarak bel�rt�l�r.
8) Farklı ürünlere a�t karışım tohumluk satış faturalarında, desteklemeye esas ürüne a�t tohum m�ktarı s�steme

kayded�l�r.
b) Tohumluk sert�f�kası fotokop�s�; fatura tar�h� �t�barıyla sert�f�ka b�r yılını doldurmuş �se sert�f�ka �le b�rl�kte

fatura tar�h�nden önce alınmış geçerl� tohumluk anal�z raporu fotokop�s� de �sten�r. Sert�f�kaların ve tohumluk anal�z
raporlarının geçerl�l�k süres� düzenleme tar�h�nden �t�baren b�r yıldır.

c) Kamu kuruluşları har�ç fatura düzenleyen k�ş�ye a�t tohum üret�c� belges� veya doku kültürü �le tohumluk
üret�c� belges� veya tohumluk bay� belges� fotokop�s� �sten�r.

Sert�f�kalı tohum üret�m desteğ�
MADDE 17- (1) Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş tohumculuk kuruluşlarınca yurt �ç�nde üret�l�p sert�f�kalandırılan

ve yurt �ç�nde satışı gerçekleşen EK-1’de l�stelenen türler�n tohumlukları �ç�n k�logram başına destekleme ödemes�
yapılır.

 (2) ÇKS’ye kayıtlı araz�lerde tohumluk üreten ve sert�f�kalandıran ÇKS’ye kayıtlı YTK’lar, 2022 üret�m yılı
sert�f�kalı tohum üret�m desteğ�ne başvuru yapar.

(3) Bakanlıkça yetk� ver�lmes� hal�nde sert�f�kalı tohum üret�m desteğ�ne başvurular e-Devlet Kapısı üzer�nden
sert�f�kalı g�r�ş yoluyla yapılab�l�r.

(4) e-Devlet Kapısı üzer�nden yapılan başvurularda, başvuruyu yapan YTK’nın Yetk�lend�r�lm�ş Tohumculuk
Kuruluşu Belges� sah�pl�ğ�, ÇKS kaydı ve �lg�l� alt b�rl�ğe üyel�ğ� TBS tarafından onl�ne kontrol ed�l�r.

(5) Sert�f�kalı tohum üret�m desteğ�nden yararlanmak �steyen YTK’lar, başvurularını ÇKS’ye kayıtlı oldukları
�l/�lçe müdürlüğüne yaparlar. İl/�lçe müdürlükler�nce Yetk�lend�r�lm�ş Tohumculuk Kuruluşu Belges�n�n geçerl�l�k süres�,
ÇKS kaydının güncell�ğ� ve �lg�l� alt b�rl�ğe üyel�ğ� kontrol ed�l�r. Başvurusu uygun görülen YTK’lara TBS kullanıcı
tanımlaması yapılır ve ver� g�r�ş yetk�s� ver�l�r.

(6) TBS kullanıcı tanımlaması yapılan ve ver� g�r�ş yetk�s� ver�len YTK’lar;
a) Ver� g�r�şler�nde sorumluluğun YTK’ya a�t olduğunu,
b) Ver� g�r�ş�nden önce TBS’de kend�ler�ne açılan panelde, sorumluluk beyanı ve ver�ler�n�n �şlenmes�ne da�r rıza

beyanını onaylaması gerekt�ğ�n�,
c) YTK’lar tarafından TBS’ye ver� g�r�ş� esnasında EK-16’da yer alan b�lg�ler� s�steme kaydetmey�,
kabul etm�ş sayılır.
(7) EK-16’da yer alan b�lg�ler �le 8/1/2004 tar�hl� ve 5042 sayılı Yen� B�tk� Çeş�tler�ne A�t Islahçı Haklarının

Korunmasına İl�şk�n Kanun kapsamında l�sanslı olarak üretm�ş oldukları sert�f�kalı tohumluk üret�m m�ktarı ve bu
sert�f�kalara bağlı olarak yapılan tohumluk satışlarını gösteren faturalara �l�şk�n almış oldukları destekleme m�ktarları,
Bakanlıkça kamu kurumu ve kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları �le paylaşılab�l�r.

(8) YTK’lar destekleme sürec� �le �lg�l� talep ed�len b�lg� ve belgey� beş �ş günü �çer�s�nde �braz etmekle
yükümlüdür.

(9) Ödeme �cmaller�n�n hazırlanmasında temel kr�terler;
a) YTK’larca satışı tamamlanan her b�r tür �ç�n tek �cmal oluşturulmalıdır.
b) YTK tarafından her tür �ç�n tek seferde EK-4’te bel�rt�len belgeler�n tesl�m� yapılır.
c) YTK, kaplanmış tohum faturalarında kaplamadan öncek� tohum m�ktarını bel�rt�r ve EK-12’y� doldurur.

Ödeme �şlemler�nde bu m�ktar esas alınır.
ç) Tohumluk faturalarının tar�h�, sert�f�ka tar�h�nden önce olamaz.
d) Desteklemeye esas tohumluklara a�t sert�f�kasyon dönem� 1/7/2022-30/6/2023 tar�hler�n� kapsamalıdır.

Sert�f�kanın düzenlenme tar�h� �le 31/10/2023 tar�hler� arasındak� faturalar desteklemeye esas alınır. Bu tar�hten sonrak�
faturalar destekleme kapsamında değerlend�r�lmez.

e) Başvuruyu kabul eden �l/�lçe müdürlüğü, YTK’nın ve/veya YTK �le sözleşmel� üret�m yapan tohum
yet�şt�r�c�ler�n�n, tohumluk üret�m� yaptıkları parsellerdek� üret�m ve yüzölçümü b�lg�ler�n�n doğruluğunu; 2022 üret�m
yılı ÇKS kayıtları, uydu görüntüler�, tarla kontrol raporları üzer�nden kontrol eder. Kontrol sonucu uyumsuzluk tesp�t
ed�lmes� hal�nde uyumlu olmayan alandan üret�len tohumluklar destekleme kapsamında değerlend�r�lmez.

f) YTK tarafından s�steme kayded�len desteklemeye esas tohumluk fatura b�lg�ler� �le beyan ed�len faturalar
�l/�lçe müdürlüğünce karşılaştırılır. Uyumsuz olanlara destekleme ödemes� yapılmaz.

(10) ÇKS’de kend� adına kayıtlı araz�lere, ürett�kler� sert�f�kalı tohumluğu eken/d�ken YTK’lar tarafından
düzenlenen fatura veya destekle �lg�l� b�lg�ler� �çermes� kaydıyla kanun� defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Kanun�
defter kaydının fotokop�s� üzer�ne, �l/�lçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” �bares� yazılarak fatura yer�ne
kabul ed�l�r.

(11) Sert�f�kasyon kuruluşlarınca, düzenlem�ş oldukları sert�f�kalara a�t b�lg�ler TBS’de yer alan sert�f�ka ver�
tabanına kayded�l�r.



(12) TVYS’de düzenlenemeyen sert�f�kaların TVYS’ye tanıtılması, görev alanındak� kamu sert�f�kasyon
kuruluşları tarafından yapılır.

Sert�f�kalı f�dan üret�m desteğ�
MADDE 18- (1) ÇKS’ye kayıtlı araz�lerde, yurt �ç�nde üret�l�p sert�f�kalandırılan ve satışı gerçekleşen

sert�f�kalı sınıfında aşılı ve aşısız f�danlar �ç�n adet başına sert�f�kalı f�dan üret�m desteğ� ödemes� yapılır.
(2) Sert�f�kalı f�dan üret�m� desteğ�ne, f�dan üret�c� belges�ne sah�p gerçek ve tüzel k�ş�ler başvuru yapab�l�r.

Bakanlıkça yetk� ver�lmes� hal�nde sert�f�kalı f�dan üret�m desteğ�ne başvurular e-Devlet Kapısı üzer�nden sert�f�kalı
g�r�ş yoluyla yapılab�l�r.

(3) Başvuru esnasında �l/�lçe müdürlüğü tarafından aşağıdak� �şlemler yapılır:
a) e-Devlet Kapısı üzer�nden kontroller�n yapılamaması durumunda, f�dan üret�c� belges�n�n başvuru tar�h�

�t�barıyla geçerl�l�ğ�, f�dan üret�c�s�n�n �lg�l� alt b�rl�ğe üyel�ğ� ve ÇKS kayıtlarının güncell�ğ� kontrol ed�l�r.
b) Başvurusu uygun görülen f�dan üret�c�ler�ne, TBS kullanıcı tanımlaması yapılır ve ver� g�r�ş yetk�s� ver�l�r.
(4) F�dan üret�c�ler�, TBS’ye ver� g�r�ş�nden ve ver�ler�n doğruluğundan sorumludurlar.
(5) F�dan üret�c�ler� tarafından alım/satım belges�nde (fatura), faturanın satışı yapılan sert�f�ka �le �ll�yet bağını

göster�r “bu fatura �le satışı yapılan f�danlar, ........tar�h ve.....no’lu f�dan sert�f�kasına a�tt�r ve …..�le…….et�ket
aralığındadır.” �bares� konularak fatura tasd�k ed�l�r.

(6) F�dan üret�c�ler� tarafından her tür �ç�n tek seferde EK-4’te bel�rt�len belgeler�n tesl�m� yapılır.
(7) Ödeme �cmaller�n�n hazırlanmasında temel esaslar şunlardır:
a) F�dan üret�c�ler�ne a�t satışı tamamlanan türler �ç�n tek �cmal oluşturulur.
b) F�dan alım/satım belgeler�n�n tar�h�, sert�f�ka tar�h�nden önce olamaz.
c) Desteklenecek f�danlara a�t sert�f�kasyon dönem� aşağıda ver�lm�şt�r. F�dan sert�f�kalarının bu tar�hler

aralığında düzenlenm�ş ve 2022 beyanname yılına a�t olması gerek�r.

F�dan N�tel�ğ�
F�dan Sert�f�kasyon

Dönem�
Satışın Tamamlanması

Gereken Son Tar�h
Açık Köklü F�dan 1/3/2022 �le 31/12/2022 31/10/2023
Tüplü F�dan 1/3/2022 �le 30/4/2023 31/10/2023

(8) Sert�f�kasyon kuruluşları, düzenlem�ş oldukları sert�f�kalara a�t b�lg�ler� TBS’de yer alan sert�f�ka ver�
tabanına kaydederler.

Sert�f�kalı f�dan/f�de ve standart f�dan kullanım desteğ�
MADDE 19- (1) Destekleme kapsamında yer alacak bağ ve kapama bahçe tes�s�nde kullanılan sert�f�kalı

f�dan/f�de �le standart f�danda aranacak şartlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Kullanılacak sert�f�kalı f�dan/f�de �le standart f�dan; yurt �ç�nde üret�lm�ş, TTSM veya Karacabey F�dan F�de

Test Merkez� Müdürlüğü tarafından düzenlenm�ş sert�f�kalı f�dan/f�de veya standart f�dan sert�f�kasına ve antepfıstığı
anacında �se üret�m materyal� sert�f�kasına sah�p olmalıdır.

b) 2019 yılı beyannames�ne �st�naden belgelend�r�lm�ş sert�f�kalı/standart f�dan ve sert�f�kalı/standart
antepfıstığı üret�m materyal� (anaç) kullanıldığında 2022 üret�m yılı d�k�mler�nde, geçerl� b�tk� muayene raporuna sah�p
olmalıdır.

c) 2020 yılı beyannames�ne �st�naden belgelend�r�lm�ş sert�f�kalı/standart f�dan ve sert�f�kalı/standart antepfıstığı
üret�m materyal� (anaç) kullanıldığında 2021 yılında faturalandırılan f�danlarda b�tk� muayene raporu şartı aranmayacak
olup 2022 yılında faturalandırılmış f�danlar �se b�tk� muayene raporuna sah�p olmalıdır.

ç) 2021 yılı beyannames�ne �st�naden belgelend�r�lm�ş sert�f�kalı/standart f�dan, sert�f�kalı/standart antepfıstığı
üret�m materyal� (anaç) kullanıldığında açık köklü ve tüplü f�dan �le antepfıstığı üret�m materyal� (anaç) sert�f�kalı veya
standart sınıfta sert�f�kaya sah�p olmalıdır.

d) Ç�lek bahçeler�nde kullanılacak f�de 2021 ve 2022 yılı sert�f�kasına sah�p olmalıdır.
(2) Destekleme kapsamında bağ ve kapama bahçe tes�s�nde aranacak şartlar şunlardır:
a) 2022 üret�m yılında tes�s ed�lm�ş olması.
b) Ç�lek ve orman ağaçlandırma araz�ler� har�ç %6 ve üzer� eğ�me sah�p araz�lerde tes�s ed�lm�ş olması.
c) Mevcut bağ ve kapama bahçe olması hal�nde �se eğ�m şartı aranmaksızın sökülerek yen�lenmes�.
ç) Bakanlıkça bel�rlenen d�k�m normlarına uygun olması.
d) Tek türde tes�s ed�lm�ş olması.
e) Tek parsel veya b�t�ş�k parseller�n toplamı aşağıdak� tabloda bel�rt�len alanlardan az olmayacak şek�lde tes�s

ed�lm�ş olması.

Sert�f�kalı f�dan/f�de ve standart f�dan kullanım desteğ�
M�n�mum Alan Toplamı

(da)
Bağ ve meyve bahçe tes�s�

5
Antepfıstığı üret�m materyal� (anacı) �le bahçe tes�s�
Ç�lek, mav�yem�ş, kuşburnu, k�v�, kızılcık, aronya bahçe tes�s� 3



Ç�lek (örtüaltı) bahçe tes�s� 1

(3) Bağ ve kapama bahçe, �k� tekn�k personel tarafından yer�nde kontrol ed�lerek EK-21’de yer alan Bahçe
Tes�s� Tesp�t Tutanağı düzenlen�r.

(4) Bağ ve kapama bahçe, tes�s ed�ld�ğ� üret�m yılı har�ç dört yıl boyunca yılda en az 1 kez (ç�lek har�ç) olmak
üzere �l/�lçe müdürlüğünce kontrol ed�lerek EK-22’de yer alan Sert�f�kalı F�dan/F�de ve Standart F�dan Kullanım Desteğ�
Kontrol Tutanağı düzenlen�r. Mücb�r sebepler dışındak� nedenlerle bahçen�n m�n�mum alan toplamı altına düşmes�
durumunda desteğ�n tamamı, bahçen�n m�n�mum alan toplamı büyüklüğünü koruması durumunda �se bozulan kısma
karşılık gelen destekleme tutarı 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun
51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate alınarak hesaplanan kanunî fa�z� �le b�rl�kte anılan Kanun
hükümler�ne göre ger� alınır.

(5) Sert�f�kalı f�dan/f�de ve standart f�dan kullanım desteğ�nde ödeme gerçekleşt�kten sonra taahhüdüne uygun
davranmayanlara, almış oldukları desteğ� yasal fa�z�yle b�rl�kte ger� ödemeler� hal�nde �dar� yaptırım uygulanmaz.

(6) Destekleme ödemes� yapılan bağ ve kapama bahçen�n k�ralanması durumunda; bağ ve kapama bahçe
özell�ğ�n� kaybetmes� hal�nde sorumluluk desteğ� alan ç�ftç�ye a�t olup destekleme ödemes� Amme Alacaklarının Tahs�l
Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate alınarak hesaplanan kanunî
fa�z� �le b�rl�kte anılan Kanun hükümler�ne göre ger� alınır.

(7) Destekleme ödemes� yapılan bağ ve kapama bahçen�n satışı durumunda, �l/�lçe müdürlüğünce onaylı EK-
24’te yer alan Satış Yolu �le Bağ-Bahçen�n El Değ�şt�rmes�ne İl�şk�n Taahhütname (Taahhütname-3) düzenlen�r.
Devralan ç�ftç�, desteklemeden yararlanan ç�ftç�n�n sorumluluklarını taşımakta olup, bağ ve kapama bahçe denet�m,
bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aks� durumda destekleme ödemes� Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü
Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate alınarak hesaplanan kanunî fa�z� �le
b�rl�kte anılan Kanun hükümler�ne göre ger� alınır.

(8) K�ralama yolu �le bağ ve kapama bahçe tes�s eden ç�ftç�ler�n k�ra sözleşme süres� ç�lek �ç�n en az b�r (1) yıl,
d�ğerler�nde en az beş (5) yıldır.

(9) Sert�f�kalı ve standart f�danın aynı bağ ve kapama bahçe alanı �ç�nde kullanılması hal�nde, destekleme m�ktarı
her b�r� �ç�n ayrı alanlar üzer�nden hesaplanarak bel�rlen�r.

(10) ÇKS’de 2022 üret�m yılına kayıtlı d�k�mlere a�t destekleme b�lg�ler� “Sert�f�kalı F�dan Kullanım Desteğ�
2022” bölümüne kayded�l�r.

(11) Desteklemeden yararlanmak �steyen ç�ftç�ler�n, EK-4’te bel�rt�len belgelerle başvurması gerekmekted�r.
(12) EK-25’te yer alan Sert�f�kalı F�dan/F�de ve Standart F�dan Kullanım Desteğ� Talep Formunda bulunan

sert�f�kalı/standart f�dan/antepfıstığı üret�m materyal� (anaç) ve sert�f�kalı f�deye a�t b�lg�ler �le fatura b�lg�ler� f�dan/f�de
üret�c�s� veya tohumluk bay�s� tarafından düzenlenerek tasd�k ed�l�r, araz�ye a�t b�lg�ler �se, ç�ftç� tarafından doldurulup
�mzalanır.

(13) Fatura tar�h�, sert�f�kalı/standart f�dan, antepfıstığı üret�m materyal� (anaç) ve sert�f�kalı f�de sert�f�kası
veya b�tk� muayene raporu tar�h�nden sonra olmalıdır. Faturalara f�dan/f�de üret�c�s� veya tohumluk bay�s� tarafından
f�dan/f�de türü, çeş�d�, belge numarası ve et�ket numarası aralıkları yazılır.

Geleneksel zeyt�n bahçeler�n�n rehab�l�tasyonu desteğ�
MADDE 20- (1) Geleneksel zeyt�n bahçes� alanının en az 1/5’�nde, �ht�yaç duyulan ağaçlarda gençleşt�rme

budaması yapacağını tesp�t ett�ren ve 30/4/2023 tar�h�ne kadar gençleşt�rme budamasını yapan ç�ftç�lere budanan alan
üzer�nden destekleme ödemes� yapılır.

(2) Gençleşt�rme budaması yapılacak ÇKS’ye kayıtlı zeyt�nl�k tapu h�sse alanı (tasarruf alanı) en az beş dekar
olmalıdır. Orman yangını olan yerlerde, rehab�l�tasyon destek uygulamasında alan büyüklüğüne bakılmaz.

(3) Destekleme ödemes�nden faydalanmak �steyen ç�ftç�ler�n 2022 üret�m yılında ÇKS’ye kayıt yaptırmaları
koşuluyla EK-26’da yer alan form �le gençleşt�rme budaması yapılmadan önce �l/�lçe müdürlüğüne müracaat ederek
tesp�t yaptırmaları gerekmekted�r.

(4) Desteklemeye esas zeyt�n bahçeler�, ç�ftç�ler�n ÇKS kayıtları da d�kkate alınarak �l/�lçe müdürlükler�
tarafından yer�nde tesp�t ed�l�r ve gençleşt�rme budaması önces� EK-27’de yer alan tutanak düzenlen�r.

(5) Desteklemeye esas zeyt�n bahçeler�, gençleşt�rme budaması sonrası �l/�lçe müdürlükler� tarafından kontrol
ed�lerek budama sonrası ödemeye esas EK-28’de yer alan tutanak düzenlen�r.

Fındık alan bazlı gel�r desteğ�
MADDE 21- (1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı

Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n Karar ek� l�stede yer alan havzalarda, ruhsatlı fındık alanlarında fındık üret�m� yapan
ÇKS ve FKS’ye kayıtlı ç�ftç�lere FKS’de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü d�kkate alınarak fındık alan bazlı gel�r
desteğ� ödemes� yapılır.

(2) 2022 üret�m yılında ÇKS ve FKS’de kayıtlı olan ç�ftç�ler�n fındık alan bazlı gel�r desteğ�nden yararlanmak
�stememes� durumunda; bu talepler�n� 30/12/2022 tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar �l/�lçe müdürlükler�ne yazılı olarak
b�ld�rmeler� gerekmekted�r.

(3) İl/�lçe müdürlüğü, müracaattak� b�lg� ve belgeler�n doğruluğunu ÇKS ve FKS’den kontrol eder.



(4) Fındık araz�ler�n�n ruhsatlılık durumuna �l�şk�n sorunlar �le �ht�lafların çözümünde �l/�lçe fındık kom�syonları
yetk�l�d�r.

(5) Toplam alanı b�r dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gel�r desteğ� ödemes�
yapılmaz.

Toprak anal�z� desteğ�
MADDE 22- (1) Toprak anal�z� desteğ� ödemeler�ne yönel�k uygulama esasları ve bu ödemelerden yararlanmak

�steyen toprak anal�z laboratuvarları �le �lg�l� hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Parsel büyüklüğü asgar� 50 dekar ve üzer� olan ÇKS’ye kayıtlı üret�m yapılan tarım araz�ler�nde, �lave her 50

dekara kadar b�r anal�z �ç�n toprak anal�z� desteğ� öden�r.
b) Toprak numuneler�, koord�nat bel�rleyen c�haz veya TADLAB mob�l uygulaması kullanılarak toprak anal�z

laboratuvarlarının tekn�k elemanlarınca alınır.
c) Toprak anal�zler�n�n, 1/8/2021-30/6/2022 tar�hler� arasında yapılması gerek�r.
ç) Numuneler�n alındığı ve anal�zler�n�n yapıldığı tar�hlerde laboratuvarların yetk�lend�r�lm�ş olması gerek�r.
d) Toprak anal�z� yapılan parsellere a�t koord�nat ver�ler�n�n, laboratuvarlar tarafından laboratuvar b�lg�

s�stem�nde (TADLAB) destekleme başvurusu yapılmadan önce kayıt altına alınmış olması gerek�r.
e) Aynı parselde her b�r 50 dekarlık alan �ç�n b�rden fazla toprak anal�z� yapılması durumunda sadece b�r anal�ze

ödeme yapılır.
f) B�r üret�m sezonu �çer�s�nde aynı parsel �ç�n b�r defa toprak anal�z� desteğ� öden�r.
g) B�r üret�m sezonu �çer�s�nde aynı parsel �ç�n b�rden fazla laboratuvar tarafından toprak anal�z� yapılması

durumunda, TADLAB s�stem�ne kayıt yapan laboratuvara ödeme yapılır.
ğ) Nadasa bırakılan parseller �ç�n toprak anal�z� destekleme ödemes� yapılmaz.
h) Anal�z yapılan parsellere destekleme ödemes� �ç�n ç�ftç�n�n muvafakatının alınması esastır. Tarım takv�m�

sebeb�yle EK-32’de yer alan Toprak Anal�z Desteğ� �ç�n muvafakatname alınamaması durumunda �l/�lçe tahk�m
kom�syonu kararı �le �k�nc� fıkra hükümler� uygulanır.

(2) İl müdürlükler�nce desteklemeye esas anal�zler�n en az % 10’unun örnekleme yöntem� �le ç�ftç� bazında
yapılıp yapılmadığı kontrol ed�l�r.

Askı ve sonrasında yapılacak �ş ve �şlemler
MADDE 23- (1) Bu Tebl�ğde anılan desteklemelere �l�şk�n ödeme �cmaller� �l müdürlükler� tarafından ÇKS

ve/veya ÖKS’den alınarak oluşturulur. İl/�lçe müdürlükler�nce �lçeye a�t destekleme türüne esas İcmal-1, �lçe müdürlüğü
ve �lg�l� köy/mahallede �lg�l� �l/�lçe müdürlükler� veya muhtarlıklar mar�fet�yle EK-2’de bel�rt�len süre �le askıya çıkarılır
ve �l/�lçe müdürlüğü web sayfasında yayımlanır. Sert�f�kalı tohum üret�m ve sert�f�kalı f�dan üret�m desteğ� �ç�n KEP
mar�fet�yle duyuru yapılır. Askıya çıkma tar�h� ve saat� �le askıdan �nd�rme tar�h� ve saat� tutanağa bağlanır. Tutanak
muhtar ve/veya aza tarafından güncel tar�hle �mzalanır. Askı ve �t�raz süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se �cmallerdek�
b�lg�ler doğru kabul ed�l�r. Askı süres� ve askı süres�n�n b�t�m�n� tak�p eden beş �ş günü �ç�nde yapılacak �t�razlar �l/�lçe
müdürlüğü tarafından değerlend�r�l�r. Bu değerlend�rmen�n sonucunda karara bağlanamayan �t�razlar �l/�lçe tahk�m
kom�syonlarınca değerlend�r�lerek sonuçlandırılır.

(2) Askı ve �t�raz süres� b�t�m� sonrasında ve �dar� kaynaklı hata olması hal�nde yapılacak �t�razlar �l/�lçe
müdürlüğü tarafından değerlend�r�l�r. Bu değerlend�rmen�n sonucunda karara bağlanamayan �t�razlar �l/�lçe tahk�m
kom�syonlarınca değerlend�r�lerek sonuçlandırılır.

(3) Askı ve �t�raz süres� boyunca askıdak� �cmal b�lg�ler�ne karşı �lg�l�ler tarafından yapılacak �t�razların �l/�lçe
müdürlükler�ne yazılı olarak yapılması şarttır. Ayrıca OTD uygulamalarında hatalı b�lg�ler�n düzelt�lmes� �ç�n
yetk�lend�r�lm�ş kuruluşa EK-29’da yer alan d�lekçe �le müracaat ed�lmes� ç�ftç�n�n görev ve sorumluluğundadır. Bu
madde hükmüne göre yapılan yazılı �t�razlar askı süres�n�n başlamasından �t�baren değerlend�rmeye alınır.

(4) Değerlend�rme sonucunda İcmal-1’ler düzelt�lememes� ya da b�lg� ve belgelere aykırılık �le ş�kâyet ve/veya
�hbar bulunması neden�yle her b�r destekleme türüne göre İcmal-1’ler�n oluşturulamaması hal�nde durum �lçe tahk�m
kom�syonuna �nt�kal ett�r�l�r. İlçe tahk�m kom�syonunca çözümlenemeyen konular �l tahk�m kom�syonuna gönder�l�r.

(5) Askı �şlemler� sonucunda ÇKS’den alınan İcmal-2 �lçe müdürlükler�nce düzenlen�p onaylandıktan sonra �l
müdürlüğüne gönder�l�r. Bu �cmaller ve merkez �lçe �cmaller�n�n ÇKS’den alınan İcmal-3 �le uyumu �l müdürlüğü
tarafından kontrol ed�l�r.

(6) İlçe müdürlükler�nden alınan her b�r destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık
olması ya da �l müdürlükler�ne �nt�kal eden ş�kâyet ve/veya �hbar olması durumunda, �l müdürlükler�nce bu sorunlar
çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, �l tahk�m kom�syonuna b�ld�r�l�r. İl tahk�m kom�syonunda
çözümlenemeyen konular �se çözüm amacı �le n�ha� merc�� olarak BÜGEM’e gönder�l�r.

(7) Her b�r destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da �l
müdürlükler�ne �nt�kal eden ş�kâyet ve/veya �hbarların �l tahk�m kom�syonu mar�fet� �le çözümlenmes� hâl�nde, ödemeye
esas her b�r destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-3’ler BÜGEM’e gönder�l�r.

(8) Bu Tebl�ğde anılan desteklemelere �l�şk�n ödemeler tamamlandıktan sonra tesp�t ed�len �dar� kaynaklı hata
olması hal�nde ve/veya ÇKS/ÖKS’den fark �cmaller�n�n oluşturulması gerekt�ğ�nde, �l müdürlükler� resm� yazı �le s�stem
düzeltmeler�n�n yapılab�lmes� ve �cmal oluşturulab�lmes� �ç�n BÜGEM’e talepte bulunur.



(9) Bu Tebl�ğde anılan desteklemelere a�t başvuru b�t�ş tar�hler�nden sonra askı ve �t�raz süres� �ç�nde ver�len
�t�raz d�lekçeler�nde talep ed�len değ�ş�kl�kler dışında, ç�ftç�n�n beyanı �le ÇKS’de Yönetmel�kte öngörülen süreler
dışında yapılacak değ�ş�kl�kler destekleme ödemeler�ne esas olamaz.

(10) Sert�f�kalı tohum üret�m desteğ�nde, başvuruları kabul eden �l/�lçe müdürlüğü tarafından, ödeme �cmal� talep
eden YTK’lar �ç�n YTK Detayında B�lg�ler (EK-14) ve Sert�f�ka Sınıfı Detayında B�lg�ler (EK-15) oluşturulur. İl
müdürlükler� tarafından ödeme �cmal� (İcmal-3) �le b�rl�kte BÜGEM’e gönder�l�r.

(11) Sert�f�kalı f�dan üret�m desteğ�nde, başvuruları kabul eden �l/�lçe müdürlüğü tarafından, �cmal� talep eden
f�dan üret�c�ler� �ç�n, F�dan Üret�c�s� Detayında B�lg�ler (EK-19) ve Sert�f�ka Sınıfı Detayında B�lg�ler (EK-20)
oluşturulur. İl müdürlükler� tarafından ödeme �cmal� (İcmal-3) �le b�rl�kte F�dan Üret�c�s� Detayında B�lg�ler (EK-19)
BÜGEM’e gönder�l�r.

(12) Ruhsatlı fındık alanları dışında kalan �l müdürlükler� tarafından, fındık alan bazlı gel�r desteğ� �cmal�
alınarak, ödemeye konu kayıt bulunması hal�nde düzenlenen İcmal-3’ler ödeme yapılmak üzere BÜGEM’e gönder�l�r.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar
MADDE 24- (1) Bu Tebl�ğde yer alan destekleme uygulamalarından;
a) Bu Tebl�ğe konu üret�m yılında ayrıntıları ver�len kayıt s�stemler�nde kayıtlı olmayanlar, bu Tebl�ğde anılan

destekleme ödemeler�nden faydalanamaz.
b) ÇKS’de kayıtlı olduğu �l/�lçe dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle, bu Tebl�ğde bel�rt�len

destekleme ödemeler�nden faydalanmak �ç�n �sten�len belgelerle b�rl�kte süres� �ç�nde başvuru yapmayanlar bu Tebl�ğde
anılan destekleme ödemeler�nden faydalanamaz.

c) Bu Tebl�ğde anılan desteklemelere �l�şk�n, �l/�lçe müdürlükler�ne şahsen veya yasal tems�lc�s� aracılığıyla
yapılan başvurularda h�zmet bedel�n�n yatırıldığına da�r Döner Sermaye İşletmes�nden alınan makbuz veya alındı
belges�n� �braz etmeyenler �le e-Devlet Kapısı üzer�nden yapılan başvurularda h�zmet bedel�n�n T.C. Z�raat Bankası
A.Ş. tarafından destekleme ödemes� tutarından tahs�l ed�lmes�ne da�r taahhüdü onaylamayanlar bu Tebl�ğde anılan
destekleme ödemeler�nden faydalanamaz.

ç) 30/12/2022 tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar FKS’ye kayıtlı olmayanlar ve 2022 üret�m yılında ruhsatlı fındık
araz�ler�nde değ�ş�kl�k olduğu halde FKS’de güncelleme yaptırmamış olanlar, fındık alan bazlı gel�r desteğ� ödemes�nden
faydalanamaz.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, toprak anal�z� desteğ� har�ç bu Tebl�ğde anılan desteklerden yararlanamaz.
e) Or�j�nal/temel ve üst kademe tohumluk üret�m� yapanlar har�ç kamu tüzel k�ş�l�ğ� �le ortak üret�m yapanlar,

bu Tebl�ğde anılan destekleme ödemeler�nden faydalanamaz.
f) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend� hükümler�nce gerçek üret�m yapmadıkları tesp�t ed�lenler, Tarım

Kanununun 23 üncü maddes� gereğ� haklarında beş yıl süreyle h�çb�r destekleme programından yararlandırılmamaları
yönünde karar ver�lenler, bu Tebl�ğde anılan destekleme ödemeler�nden faydalanamaz.

g) Bakanlık tarafından herhang� b�r nedenle gel�r kaybı ve/veya zarar-z�yan ödemes� yapılan parsellerde, gel�r
kaybı ve/veya zarar-z�yan ödemes� yapılan alan �ç�n bu Tebl�ğde anılan destekleme ödemeler� yapılmaz.

ğ) Üret�m yılı �çer�s�nde herhang� b�r üret�m ya da üret�m gayes�yle toprak �şlemes� yapılmamış olan boş
araz�ler �le b�rb�r�n� tak�p eden �k� ve daha fazla üret�m yılında nadasa bırakılan araz�ler bu Tebl�ğde anılan destekleme
ödemeler�nden faydalanamaz.

h) Tek yıl nadasa bırakılan parseller har�ç olmak üzere b�tk�sel üret�m faal�yet� yapılmayan parsellere mazot
alımında kullanılmak üzere destek ödemes� yapılmaz. Destekleme ödemes�n�n yapıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde
yapılan ödeme ger� tahs�l ed�l�r.

ı) Tapuda tesc�l� bulunmayan mülk�yet� �ht�laflı olan araz�lerde, askı ve askı sonrası �t�raz süres�nce taraflardan
b�r�n�n destekleme ödemes�ne �l�şk�n �t�razının yazılı olarak �lg�l� b�r�me �let�lmes� durumunda, �ht�lafa konu araz�ler, bu
Tebl�ğde anılan destekleme ödemeler�nden faydalanamaz.

�) Destekleme kapsamındak� araz�lerde ara z�raatı yapıldığının tesp�t� hal�nde ara z�raatı ürünler�, bu Tebl�ğde
anılan destekleme ödemeler�nden faydalanamaz.

j) Yurt dışından �thal ed�len tohumluklar �ç�n sert�f�kalı tohum kullanım, sert�f�kalı f�dan/f�de ve standart f�dan
kullanım, sert�f�kalı f�dan üret�m ve sert�f�kalı tohum üret�m desteğ� ödemes� yapılmaz.

k) Yurt �ç�nde kullanmak amacıyla üret�l�p sert�f�kalandırılan ancak herhang� b�r şek�lde �hracatı
yapılan/yapılacak tohumluklar �ç�n sert�f�kalı tohum kullanım, sert�f�kalı f�dan/f�de ve standart f�dan kullanım ve
sert�f�kalı tohum üret�m desteğ� ödemes� yapılmaz.

l) 31/10/2006 tar�hl� ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 17 nc� maddes� hükümler� gereğ� tohumculukla
�lg�l� faal�yette bulunan gerçek veya tüzel k�ş�lerden faal�yet konuları �le �lg�l� alt b�rl�ğe üye olmayanlar sert�f�kalı tohum
üret�m ve sert�f�kalı f�dan üret�m destekleme ödemeler�nden faydalanamaz.

m) Pamuk sezonu �çer�s�nde faal�yet�n� sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu �şleyecek olan çırçır prese
fabr�ka �şletmec�s� olmayan tüccarlara satış yapanlar �le yurt �çer�s�nde üret�l�p sert�f�kalandırılan tohumları
kullanmayan pamuk ç�ftç�ler� fark ödemes� destekler�nden yararlanamaz.

n) D�k�m tar�h�nden �t�baren beş yılını doldurmayan zeyt�nl�k parseller� zeyt�nyağı ve dane zeyt�n fark ödemes�
desteğ�nden yararlanamaz.



o) Yem b�tk�s� ek�l�şler�n� daneye bırakanlar veya rekreasyon amaçlı ek�l�ş yapanlar yem b�tk�ler� desteğ�nden
faydalanamaz.

ö) İl ekoloj�s�ne, yet�şt�rme tekn�kler�ne ve normlarına uygun üret�m şartlarından herhang� b�r�s�n� yer�ne
get�rmeyenler �le yem b�tk�ler� tesp�t çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler yem b�tk�ler�
desteğ�nden faydalanamaz.

p) Özel mülk�yet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlak�ye olan parseller üzer�nde
yem b�tk�s� ek�l�ş� yapanlar, yem b�tk�ler� desteğ�nden faydalanamaz.

r) Kadastro geçmem�ş b�r�mlerde, tapu s�c�l müdürlükler�nden onaylı tapu zabıt kaydına sah�p olmayan çayır
vasıflı araz�ler, bu Tebl�ğde anılan desteklerden faydalanamaz.

s) Geleneksel zeyt�n bahçeler�n�n rehab�l�tasyonu desteğ� kapsamından 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021
yıllarında b�r parsel�n en az 1/5’�nde budama yapılarak destekten faydalanan alanlar 2022 yılında bu destekten
yararlandırılmaz.

ş) Geleneksel Zeyt�n Bahçes� Gençleşt�rme Budaması Önces� Tesp�t Tutanağında bel�rlenm�ş olan zeyt�nl�k
alanlarda gençleşt�rme budamasını yapmamış olan ç�ftç�ler geleneksel zeyt�n bahçeler�n�n rehab�l�tasyonu desteğ�nden
yararlanamazlar.

t) 25/2/1998 tar�hl� ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümler�ne tab� meralarda ıslah amacıyla k�ralanarak ÇKS’ye
kayded�len alanlar, bu Tebl�ğde anılan destekleme ödemeler�nden faydalanamaz.

u) Ormanla �l�şk�l� alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü tems�lc�s�n�n de bulunduğu keş�f kom�syonlarınca
düzenlenen raporlarda, tarım araz�s� hal�ne get�r�lmed�ğ� tesp�t ed�len araz�ler veya Orman Genel Müdürlüğünce
desteklemeye başvuran ç�ftç� adına tahs�s ed�lmeyen araz�ler, bu Tebl�ğde anılan destekleme ödemeler�nden
faydalanamaz.

ü) 2022 yılında düzenlenmeyen İTU sert�f�kaları veya öncek� yıllarda düzenlenmekle b�rl�kte geçerl�l�ğ� 2022
yılında da devam eden İTU sert�f�kaları �le yapılan başvurular İTU desteklemes�nden faydalanamaz.

v) İTU sert�f�kası �ptal ed�len araz�ler, İTU desteklemes�nden faydalanamaz.
y) 1. Kategor�de aynı tarım parsel�nde yet�şt�r�len örtüaltı ürünler �ç�n İTUD ödemes� yapılması durumunda bu

ürünlere açıkta üret�m �ç�n İTUD ödenmez.
z) Organ�k tarım desteğ�nden yararlandırılan araz�ler İTU desteğ�nden, İTU desteğ�nden yararlandırılan araz�ler

OTD’den faydalanamaz.
aa) Kamu araz�ler� üzer�nde yapılan doğadan toplama alanları ve ek�l�ş yapılmayan çayır vasıflı alanlar

OTD’den faydalanamaz.
bb) Geç�ş sürec�-1 ürünü üret�m� yapılan araz�ler, OTD’den faydalanamaz.
cc) 2021 üret�m yılında geç�ş sürec�-2 ve geç�ş sürec�-3 statüler�nde destek alan araz�ler, 2022 üret�m yılında

aynı statüde kalması hal�nde OTD’den faydalanamaz.
çç) Organ�k tarım faal�yet� yürütülen araz�lerden b�r öncek� yıla göre 2022 üret�m yılında, statüsü düşen araz�ler

OTD’den faydalanamaz.
dd) EK-1’de 2. ve 3. Kategor�de bulunan ve yeş�l ot hasadı yapılarak yem b�tk�s� amaçlı kullanılacak olan

ürünler�n yet�şt�r�ld�ğ� araz�ler, �lg�l� ç�ftç�n�n organ�k hayvancılık faal�yet� bulunmaması durumunda OTD’den
faydalanamaz. Ancak münavebe amacıyla ÇKS’de b�r öncek� üret�m sezonunda farklı b�r b�tk�n�n bulunması
durumunda, tek yıllık yeş�l ot hasadı yapılarak yem b�tk�s� amaçlı kullanılacak olan ürünler�n yet�şt�r�ld�ğ� araz�lerde,
�lg�l� ç�ftç�n�n organ�k hayvancılık faal�yet�nde bulunma şartı aranmaz.

ee) Ürün alınamayan, ver�m çağına gelmem�ş d�k�l� tarım araz�ler� İTUD ve OTD’den faydalanamaz.
ff) B�tk� sağlığı, karant�na neden�yle üret�m�nde kısıtlama bulunan türlerde veya kısıtlamaya tab� alanlarda

yapılan üret�mler bu Tebl�ğde anılan destekleme ödemeler�nden faydalanamaz.
gg) Toplam araz� m�ktarı b�r dekarın altında olan ç�ftç�lere mazot, gübre ve katı organ�k-organom�neral gübre

desteğ� yapılmaz.
ğğ) Rekreasyon amacıyla yet�şt�r�len yem b�tk�ler� �ç�n mazot, gübre ve katı organ�k-organom�neral gübre desteğ�

yapılmaz.
hh) Türk�ye Tarım Havzaları Üret�m ve Destekleme Model� kapsamında desteklenen ürünler�n 2022 Yılında

Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n Karar
ek�ndek� l�stede bel�rlenen havzası dışında yet�şt�r�lmes� durumunda mazot, gübre, fark ödemes�, sert�f�kalı tohum
kullanım ve fındık alan bazlı gel�r desteğ� ödemeler� yapılmaz.

ıı) 2022 üret�m yılında desteklemeye esas ürünler�n toplam üret�m alanı; açıkta üret�m �ç�n b�r dekarın, örtüaltı
ün�teler�nde üret�m �ç�n 0,5 dekarın altında olan �şletmelere küçük a�le �şletmes� desteğ� ödemes� yapılmaz.

��) 2022 üret�m yılında desteklemeye esas ürünler� tohumluk elde etmek ve/veya f�l�zlend�rme amacıyla
üretenlere küçük a�le �şletmes� desteğ� ödemes� yapılmaz.

jj) Tapu kayıtlarında h�sse büyüklüğü beş dekar üzer�nde olan araz�ler�n k�ralama yoluyla bölünmek suret�yle
tarımsal faal�yet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmes� hal�nde bu araz�lere küçük a�le �şletmes� desteğ� ödemes�
yapılmaz.



kk) Tasarrufunda bulunan araz�n�n b�r kısmında tarımsal faal�yet yaptığını beyan eden ç�ftç�lere mahall�nde
yapılan kontrollerde tarımsal faal�yette bulunduğu araz� toplamının beş dekarın üstünde olduğunun tesp�t ed�lmes�
durumunda küçük a�le �şletmes� desteğ� ödemes� yapılmaz.

ll) Tüzel k�ş� ç�ftç�lere küçük a�le �şletmes� desteğ� ödemes� yapılmaz.
mm) Nadas alanlarına küçük a�le �şletmes� desteğ�, gübre desteğ� ve katı organ�k-organom�neral gübre desteğ�

ödemes� yapılmaz.
nn) Örtüaltı üret�mler ve çelt�k har�ç olmak üzere; 2022 üret�m yılı �ç�n 2021 üret�m yılından, 2023 üret�m yılı

�ç�n 2022 üret�m yılından başlamak üzere b�r parsele aynı tek yıllık b�tk� arka arkaya üç kez ek�l�rse, üçüncü üret�m �ç�n
bu Tebl�ğde bel�rt�len destekleme ödemeler� yapılmaz.

Haksız ödemeler�n ger� alınması ve hak mahrum�yet�
MADDE 25- (1) Bu Tebl�ğde bel�rt�len yetk�l� merc�ler, yetk� alanına g�ren ver�ler�n kayıt s�stem�ne doğru

g�r�lmes�nden, kend�ler�ne �braz ed�len belgeler�n kontrolünden ve kend� hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur.
Bu yükümlülüğü yer�ne get�rmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar �le haksız yere ödemelerden yararlanmak
üzere sahte veya �çer�ğ� �t�barıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekl� �dar� �şlemler yapılarak
hukuk� ve ceza� süreç başlatılır. İl/�lçe tahk�m kom�syonlarınca Tarım Kanununun 23 üncü maddes�ne göre yapılacak �ş
ve �şlemler değerlend�r�l�p karara bağlanır, gereğ� �l/�lçe müdürlükler�nce yer�ne get�r�l�r.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeler�, ödeme tar�h�nden �t�baren Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü
Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate alınarak hesaplanan kanunî fa�z� �le
b�rl�kte anılan Kanun hükümler�ne göre ger� alınır. Haksız ödemen�n yapılmasında ödemey� sağlayan, belge veya
belgeler� düzenleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler, ger� alınacak tutarların tahs�l�nde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebl�ğ �le bel�rlenen destekleme ödemeler�nden, �dar� hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler
har�ç, haksız yere yararlandığı tesp�t ed�len ç�ftç�ler tahk�m kom�syonu kararı tar�h�nden �t�baren beş yıl süreyle h�çb�r
destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun tak�b�nden �l/�lçe müdürlükler� sorumludur.

(4) İdar� hata sonucu öden�p, ger� tahs�l ed�lmes� gereken ödemelerden, ç�ftç� kend�s�ne tebl�ğ ed�len süre
�çer�s�nde ödeme yapar �se gec�kme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebl�ğ ed�len süre �çer�s�nde yapılmaz �se
tebl�ğ tar�h�nden �t�baren Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme
zammı oranları d�kkate alınarak hesaplanan kanunî fa�z� �le b�rl�kte anılan Kanun hükümler�ne göre ger� alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Denet�m ve yaptırım
MADDE 26- (1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı

Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n Karar da yer alan ve bu Tebl�ğde anılan desteklerle �lg�l� �şlemler�n yürütülmes�n� ve
denet�m�n� sağlayacak tedb�rler� almaya Bakanlık yetk�l� olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerekt�ğ�nde d�ğer kamu
kurum ve kuruluşları, kooperat�fler, z�raat odaları, t�caret borsaları, l�sanslı depo �şletmeler�, toprak anal�z
laboratuvarları ve b�rl�kler�n h�zmetler�nden de yararlanır.

(2) Yönetmel�k gereğ� yapılan örnekleme araz� tesp�tler�nde, öncel�kl� olarak fark ödemes� desteğ� �le küçük a�le
�şletmes� desteğ�ne esas araz�ler d�kkate alınır. Yapılan tesp�tler tutanağa bağlanır.

(3) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar, İTUD ödemeler� �ç�n düzenled�kler� her türlü b�lg� ve belgelerden sorumludurlar.
Sorumluluklarını yer�ne get�rmeyen yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar hakkında İTUY hükümler� uygulanır.

(4) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar OTD ödemeler� �ç�n düzenled�kler� her türlü b�lg� ve belgelerden, ayrıca OTD
ödemeler�nde OTBİS’e eks�k veya hatalı yapılan ver� g�r�şler� �le düzeltmeler�n zamanında yapılmasından
sorumludurlar. Sorumluluklarını yer�ne get�rmeyen yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tar�hl� ve 5262 sayılı
Organ�k Tarım Kanunu �le OTY hükümler� uygulanır.

(5) Ver� g�r�ş�nde yetk� ver�len YTK’lar kend�ler�ne tebl�ğ ed�len kullanıcı adı ve ş�fres�n�n g�zl�l�ğ� ve
güvenl�ğ�nden, yaptıkları ver� g�r�şler�n�n doğruluğundan, düzenled�kler� her türlü b�lg� ve belgelerden sorumludurlar.

(6) Araz� �nt�kaller� ve mücb�r sebeplerden kaynaklanan nedenlerle zamanında destekleme ödemes�
yapılamayan ç�ftç�lere �l�şk�n �ş ve �şlemler ayrı olarak yapılır.

(7) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemes� yapılmasına sebep olan bombus arı kolon�s� ç�ftç�s�n�n
üret�m �zn� �ptal ed�l�r.

(8) Bu Tebl�ğde anılan destekleme ödemeler�nde; �lg�l� üret�m yılına esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat
eden ç�ftç�ler �ç�n;

a) OTD ödemeler�nde 2022 üret�m yılına a�t hasadını gerçekleşt�rm�ş ve üret�len ürünü sert�f�kalandırılmış ancak
destekleme müracaatı yapamadan vefat eden ç�ftç�ler�n m�rasçıları, müracaat tar�hler� �çer�s�nde bu üret�mler �ç�n
OTD’ye esas şartların yer�ne get�r�lm�ş olması kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belges�n�n aslı ya
da onaylanmış suret� �le m�rasçılardan herhang� b�r�n�n varsa d�ğer m�rasçılardan alacağı Muvafakatname-1 �le müracaatı
üzer�ne vefat eden ç�ftç� adına destekleme ödemes� yapılır. Herhang� b�r müracaat yapılmaması hal�nde h�çb�r
destekleme ödemes� yapılmaz.

b) İTUD ödemeler�nde; 2022 üret�m yılına a�t hasadını gerçekleşt�rm�ş ve sert�f�kalandırılmış ancak destekleme
müracaatı yapamadan vefat etm�ş olan ç�ftç�ler�n m�rasçıları, müracaat tar�hler� �çer�s�nde bu üret�mler �ç�n İTUD’e esas



şartların yer�ne get�r�lm�ş olması kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belges�n�n aslı ya da onaylanmış
suret� �le m�rasçılardan herhang� b�r�n�n varsa d�ğer m�rasçılardan alacağı Muvafakatname-1 �le müracaatı üzer�ne vefat
eden ç�ftç� adına destekleme ödemes� yapılır. Herhang� b�r müracaat yapılmaması hal�nde h�çb�r destekleme ödemes�
yapılmaz.

c) Mazot ve gübre desteğ�, fındık alan bazlı gel�r desteğ� ve katı organ�k-organom�neral gübre desteğ� har�ç d�ğer
destekleme ödemeler�nde; bu Tebl�ğe konu üret�m yılına esas destekleme müracaatını yapamadan vefat eden ç�ftç�ler�n
m�rasçıları, araz�n�n �nt�kal�n� yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ett�rmeler� kaydıyla
mahkemeden veya noterden alınmış veraset belges�n�n aslı ya da onaylanmış suret� �le m�rasçılardan herhang� b�r�n�n
d�ğer m�rasçılardan alacağı Muvafakatname-1 �le müracaatı üzer�ne vefat eden ç�ftç� adına destekleme ödemes� yapılır.
Herhang� b�r müracaat yapılmaması hal�nde h�çb�r destekleme ödemes� yapılmaz.

ç) Bu Tebl�ğe konu üret�m yılına esas ÇKS ve destekleme müracaatlarını tamamladıktan sonra vefat eden
ç�ftç�ler �ç�n destekleme ödemeler� vefat eden ç�ftç� adına bankaya yatırılır. Vefat etmeden önce d�lekçe �le müracaat
etm�ş ancak EK-4’te �sten�len belgeler� tesl�m edemem�ş ç�ftç�ler �ç�n bu belgeler m�rasçılarından herhang� b�r� tarafından
süres� �çer�s�nde �l/�lçe müdürlüğüne tesl�m ed�l�r. Belgeler�n süres� �çer�s�nde �l/�lçe müdürlüğüne tesl�m ed�lmemes�
durumunda destekleme ödemes� yapılmaz.

(9) Mücb�r sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan, deprem vb. tab�� afetler) dolayı mahsul elde ed�lememes�
durumunda; mücb�r sebeb�n meydana geld�ğ� tar�h� �zleyen on �ş günü �ç�nde ç�ftç�n�n ÇKS’ye kayıtlı olduğu �l/�lçe
müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�mde bulunması ve �l/�lçe müdürlüğü tarafından yer�nde tesp�t ed�l�p belgelend�r�lmes�
zorunludur. Mücb�r sebep sonucu üret�lmes� planlanan b�tk� türünün zarar gördüğünün �l/�lçe tesp�t kom�syonlarınca
tesp�t ed�lmes� hal�nde ödemes� gerçekleşt�r�len tarımsal destekleme ger� alınmaz.

(10) Sert�f�kalı f�dan/f�de ve standart f�dan kullanım desteğ� ve yem b�tk�ler� desteğ� uygulamalarında; destek
müracaatının yapıldığı �l/�lçe müdürlüğü, ek�l�ş/d�k�l�ş�n yapıldığı �l/�lçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını �ster ve
ödemeye esas �cmal� hazırlar.

(11) Ürett�kler� tohum, f�dan/f�dey� mahsul veya tohum elde etmek amacıyla ÇKS’ye kayıtlı araz�s�ne
eken/d�ken, Tohum Üret�c� Belges�, F�dan/F�de Üret�c� Belges�ne sah�p ç�ftç�lerden desteklemeye konu ürünlere �l�şk�n
fatura düzenlemeler� hal�nde bu belge, düzenlenememes� hal�nde �se kanun� defter kayıtları desteklemeye esas alınır.
Kanun� defter kaydının fotokop�s� üzer�ne, �l/�lçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” �bares� yazılarak fatura
yer�ne kabul ed�l�r. Sert�f�kalı F�dan/F�de ve Standart F�dan Kullanım Desteğ� Talep Formunda yer alan bay�/üret�c�
bölümünü kend�ler� �mzalar. Kullanmış olduğu tohum, f�de/f�danlara a�t sert�f�ka suret� �le tohum, f�dan/f�de üret�c�
belges�n� �braz eder.

(12) İlama bağlı borç ödemeler�nde ve yürütmen�n durdurulmasına/yapılan �şlem�n �ptal�ne �l�şk�n ödemelerde;
mahkeme kararı, d�lekçe ve ger� ödemeye da�r verg� da�res� alındı belges� veya �lg�l� banka dekontu aslı g�b�d�r onayları
yapılarak, ödemeye esas EK-30'da yer alan ödeme tablosu �le b�rl�kte her b�r ç�ftç� �ç�n ayrı üst yazı �le BÜGEM’e
gönder�l�r.

(13) Bu Tebl�ğde yer almayan tekn�k konularda Bakanlık genelgeler� ve tal�matları uygulanır. Ancak bu Tebl�ğde
yer almayıp yer�nde tesp�t ve çözüm gerekt�ren konularla �lg�l� �l/�lçe tahk�m kom�syonları yetk�l� ve sorumludur.

(14) Yer�nde yapılan kontroller �nsansız hava aracı (drone) teknoloj�s�nden yararlanmak suret� �le de yapılab�l�r.
F�nansman ve ödemeler
MADDE 27- (1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı

Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n Karar çerçeves�nde bu Tebl�ğde anılan tarımsal destekleme türler� ve destekleme
m�ktarları EK-1’de yer almaktadır.

(2) Destekleme ödemeler� �ç�n gerekl� f�nansman 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023
Yılında Uygulanacak Sert�f�kalı Tohum Kullanım Desteğ�ne İl�şk�n Karar da bel�rt�len esaslar çerçeves�nde Bakanlık
tarımsal destekleme bütçes�nden karşılanır. Ödemeler bankanın �lg�l� şubeler�nde daha önce ç�ftç�ler adına açılan veya
açılacak olan hesaplara yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 28- (1) 8/12/2021 tar�hl� ve 31683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B�tk�sel Üret�me Destekleme

Ödemes� Yapılmasına Da�r Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2021/40) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tamamlanamayan �şlemler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 28 �nc� madde �le yürürlükten kaldırılan B�tk�sel Üret�me Destekleme Ödemes�

Yapılmasına Da�r Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2021/40) hükümler� çerçeves�nde başlatılmış ve sonuçlandırılamamış olan �şlemler
söz konusu Tebl�ğ hükümler�ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2022 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221119-9-1.pdf


 
 


