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YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:
BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE

İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli
Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Be-
lirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“beş” ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL

İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/27)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü ola-

rak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde

gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2020 yılı için yapılacak olan katılım
desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu,

20 nci ve 21 inci maddeleri, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürür-
lüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin
altıncı fıkrası ile 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muha-
sebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/9/2015 29481

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/5/2019 30767
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Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anket formu: Tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin

toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi
ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri taba-
nını,

d) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetle-
rine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin
yapılması amacıyla oluşturulan sistemi,

e) ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak
toplanacağına ilişkin il müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki tarafın
görev ve sorumluluklarını düzenleyen EK-1’de yer alan belgeyi,

f) İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği
hak edişlerini gösteren ve bir örneği EK-2’de yer alan belgeyi,

g) İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında
ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği EK-3’te yer alan belgeyi,

ğ) İl ÇMVA komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında, koordinas-
yon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir
personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilaf-
ların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların Merkez ÇMVA Ko-
misyonuna iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu,

h) İl ÇMVA Koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve
tarımsal veriler şube müdürünü,

ı) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
i) İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kira-

lama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, bü-
yükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma
üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan eko-
nomik birimi,

j) Katılım desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan ve mu-
hasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri topla-
yıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan
işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi,

k) Merkez ÇMVA Komisyonu: Sorumlu Birim bünyesinde, ilgili daire başkanının baş-
kanlığında, diğerleri konusunda deneyimli teknik personel olmak üzere toplam beş üyeden olu-
şan, illerden gönderilen anket formlarının kontrol ve doğrulanmasından ve il ÇMVA komis-
yonlarından intikal eden teknik içerikli ve ihtilaflı konuların değerlendirilmesinden sorumlu
komisyonu,

l) Muhasebe yılı: 1/1/2019 ve 31/12/2019 yılı zaman aralığını,
m) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,
n) Sorumlu Birim: Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
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o) Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu
elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan
faaliyetleri,

ö) Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanma-
sından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda Sorumlu Birimden eğitim almış olan Bakanlık
teknik personelini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler
MADDE 5 – (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından

oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir mu-
hasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda
veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birime gönderilen tarımsal işletmelere yapılır.

Ödeme miktarı
MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2020 Yılında Yapılacak

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere
2020 yılında 600 TL katılım desteği ödenir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 7 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili

kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak
aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka ara-
cılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.
Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet
komisyonu olarak ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 8 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, Merkez

ÇMVA Komisyonu, il ÇMVA komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.
Uygulama takvimi
MADDE 9 – (1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faa-

liyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanır.
(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.
(3) Sorumlu Birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme, il ÇMVA komis-

yonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il mü-
dürlükleri arasında ÇMVA Katılım Anlaşması imzalanır.

(4) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il
müdürlüklerince kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilir.

(5) Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. So-
rumlu Birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il
ÇMVA komisyonuna bildirilir.

(6) İl ÇMVA komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, Tarım Bilgi Sis-
temi aracılığıyla, 2019 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri
alınarak İcmal 2 onaylanıp, Sorumlu Birime gönderilir.
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(7) Sorumlu Birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.
(8) Bu maddede yer alan tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri

güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.
(9) Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon il ÇMVA

koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere
dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve
doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA koordinatörleri sorumludur.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 10 – (1) ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA komisyonlarının

çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara
bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇMVA Katılım Desteğinden Yararlanamayacaklar

ÇMVA katılım destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler
MADDE 11 – (1) ÇMVA katılım desteğinden;
a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi

bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,
b) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,
c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,
ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulan-

mayan,
d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan,
tarımsal işletmeler faydalanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 12 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile bir-
likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağ-
layan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde
müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki des-
tekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak
üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla
ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırıl-
mazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift-

lik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/53) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/31)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yük-

seltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak,
kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik,
çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında,
2020 yılında yapılacak; Bombus arısı kullanım desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, gele-
neksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı orga-
nik-organomineral gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, organik
tarım desteği, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üretim
desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, toprak analizi desteği, Türkiye tarım havzaları üre-
tim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği ve yurt içi serti-
fikalı tohum üretim desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi,
tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz laboratuvarlarına yapılacak destekleme
ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ve 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020
Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alçak plastik tünel: Bir üretim dönemi için inşa edilen, altında yapılan bitkisel üre-

timde erkencilik amaçlanan, dış ortam şartları, içerisinde yetiştirilen bitki için uygun hale gel-
diğinde kaldırılan, bitkileri düşük sıcaklık, rüzgâr, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak
amacı ile bitki sıraları üzerine yarım daire kesitli yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin yumuşak
plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen örtüaltı ünitelerini,

b) Alım satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen
şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Bireysel sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin kendi tasarrufu altındaki alanlarda

ürettikleri ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılmasını,
e) Bombus arısı: Örtüaltı tarımında polinasyon hizmetinde kullanılmak üzere denetimli

koşullarda yetiştirilebilen, doğal koşullarda genellikle toprak altında yaptığı yuvada koloni ha-
linde yaşayan bir yaban arısı cinsini,

f) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,

g) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
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ğ) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim
dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına
alındığı tarımsal veri tabanını,

ı) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gös-
terir belgeyi,

i) Dane zeytin: Zeytin ağacından hasat edilen ve hiçbir işleme tabi tutulmamış zeytin
meyvesini,

j) Diğer ürünler: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında
desteklenen ürünler dışında kalan ürünleri,

k) Dijital tarım pazarı (DİTAP): Çiftçiler ile alıcıların bir araya gelmesinin sağlandığı
Bakanlıkça oluşturulan dijital platformu,

l) e-Devlet kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu
ve vatandaşın devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini
sağlayan internet sitesini,

m) Elektronik-imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle man-
tıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

n) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depolara teslim edilen tarım ürünleri kar-
şılığında düzenlenen ve depolanan ürün detayını gösteren; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
nezdinde elektronik olarak saklanan, yetkili ticaret borsalarında satışa çıkarılabilen elektronik
ürün senedini,

o) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma
enstitülerini,

ö) Fark ödemesi desteği: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline gö-
re; yağlık ayçiçeği, soya, kanola, dane mısır, aspir, dane zeytin, zeytinyağı, buğday, arpa, çav-
dar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yurt içerisinde üretilip sertifika-
landırılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını gerçekleştiren çiftçilere 2020 Yı-
lında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar uyarınca yapılacak ödemeyi,

p) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Ruhsatlı fındık alanlarının kayıt altına alındığı veri ta-
banını,

r) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,
s) Fidan sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon

kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
ş) Fidan üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan To-

humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde fidan üretici bel-
gesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

t) Fide üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çer-
çevesinde çilek fidesi için düzenlenmiş fide üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

u) Geçiş süreci: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete başlanma-
sından ürünün organik olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemi,

ü) Geçiş süreci-1: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 1 inci yılında olan ürünü,
v) Geçiş süreci-2: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 2 nci yılında olan ürünü,
y) Geçiş süreci-3: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 3 üncü yılında olan ürünü,
z) Geleneksel zeytin bahçesi: 2020 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve dekarda en

az 8 adet ağaç olan zeytinlikleri,
aa) Grup sertifikasyonu: Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir

araya gelen üreticilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandı-
rılmasını,
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bb) Gübre Takip Sistemi (GTS): Tarımda kullanılan gübrelerin, üretim veya ithalatından
son kullanıcıya kadar bütün tedarik zincirinin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan
web tabanlı uygulamayı,

cc) İl/ilçe fındık komisyonu: 14/7/2009 tarihli ve 2009/15203 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlen-
mesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak oluşturulan il/ilçe fındık
komisyonunu,

çç) İl/ilçe keşif komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu,

dd) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
ee) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluştu-

rulan il/ilçe tahkim komisyonunu,
ff) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan

il/ilçe tespit komisyonunu,
gg) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan iyi tarım uygulamaları birimlerini,
ğğ) İTUD: İyi tarım uygulamaları desteğini,
hh) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre yapılan tarımsal faaliyeti,
ıı) İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe

uygun olarak düzenlenmiş belgeyi,
ii) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (İTUY): İyi Tarım Uygulamaları Hak-

kında Yönetmeliği,
jj) Kapama bahçe: Tek türle dikim normlarına uygun olarak tesis edilmiş alanı,
kk) Kaplanmış tohum: Kullanılacak tohum miktarını azaltmak, tohum ekimini kolay-

laştırmak ve mekanizasyona uygun hale getirmek, tohumları toprak kökenli hastalıklara ve za-
rarlılara karşı korumak, tohumların çimlenme kapasitelerini artırmak ve besin maddesi sağla-
mak amacıyla farklı etkilere sahip preparatlarla farklı oranlarda muamele edilmiş tohumları,

ll) KEP: Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası stan-
dartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan sistemi,

mm) Koloni: Canlı döller üretebilen bir ana arı ve bunun dölleri olan işçi arılardan olu-
şan birimi,

nn) Küçük aile işletmesi: 2020 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette
bulunduğu tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletmeyi,

oo) Muvafakatname-1: EK-33’te yer alan belgeyi,
öö) Nadas: Tarım arazisinin bir sonraki üretime hazırlık amacıyla toprak işlemesi ya-

pılarak dinlenmeye bırakılmasını,
pp) Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bu-

lunduran, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzelterek, bitki besin madde-
lerinin yarayışlılığını artırmak suretiyle alımını kolaylaştıran bitkisel ve/veya hayvansal kökenli
atık ve/veya artıklardan elde edilen ürünleri,

rr) Organomineral gübre: Organik muhtevanın ve/veya organik gübrelerin bir veya bir-
den fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile karışımı veya reaksiyonu ile elde
edilmiş ürünleri,

ss) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,
şş) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, kont-

rol bilgileri, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri
tabanını,
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tt) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (OTY): 18/8/2010
tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanma-
sına İlişkin Yönetmeliği,

uu) Organik tarım: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe
göre yapılan tarımsal faaliyeti,

üü) Organik tarım birimi (OTB): Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik
tarım birimlerini,

vv) OTD: Organik tarım desteğini,
yy) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından
oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,

zz) Örtüaltı kayıt sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, örtüaltı üretimi yapan
çiftçilerin ÖKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

aaa) Örtüaltı ünitesi: İçerisinde bitkisel üretim yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında
bulunan ve üzeri uygun bir örtü malzemesi ile kaplanmış; içerisinde bitkinin gereksinim duy-
duğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tu-
tulduğu sera veya plastik tünel şeklinde olabilen, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda
bulunan tarımsal yapıyı,

bbb) Ruhsatlı fındık alanı: 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve izin verilen
arazilerde fındık üretimi yapılan fındık kayıt sisteminde kayıtlı alanı,

ccc) Sertifikalı giriş: Nitelikli elektronik sertifikanın kimlik doğrulama amacıyla kul-
lanılarak web uygulamasında oturum açılmasını,

ççç) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen fidan sertifi-
kasında, fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği
fidanı,

ddd) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün
elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini,

eee) Sertifikalı tohum: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan süper elit, ön elit, elit,
orijinal/temel ve sertifikalı sınıfındaki tohumluğu,

fff) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifika-
sında, fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen veya Standart Fidan Belgesine sahip olan ve ürün
elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

ggg) TADLAB: Tarım Arazileri Değerlendirme Laboratuvar Bilgi Sistemini,
ğğğ) Tarım arazisi: ÇKS ve/veya ÖKS ve/veya OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,
hhh) Tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faali-

yeti gerçekleştirilen her bir arazi parçasını,
ııı) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kulla-

narak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
iii) Tasiriye faturası: Hazine ve Maliye Bakanlığının müteselsil seri ve sıra numarası

taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince çift-
çiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı soyadı, bağlı
olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir açık adresi, çiftçi tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi
ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

jjj) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
kkk) Tohum sertifikası: Tohumun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından gö-

revlendirilmiş/yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
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lll) Tohum üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği
çerçevesinde tohum üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

mmm) Tohum yetiştiricisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yö-
netmeliği çerçevesinde tohum yetiştirici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

nnn) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik
gibi generatif ve vejetatif bitki kısımlarını,

ooo) Tohumluk analiz raporu: Tohumlukların laboratuvar analizlerinin sonuçlarının
gösterildiği raporu,

ööö) Tohumluk bayisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönet-
meliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

ppp) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri
sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu
tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

rrr) Toprak analiz laboratuvarı: Toprak, bitki ve sulama suyu analizlerini yapmaya Va-
lilik oluru veya Bakanlıkça yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları
ile üniversitelere ait laboratuvarları,

sss) Toprak düzenleyici: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek
olan organik veya mineral yapıda olan maddeleri,

şşş) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,
ttt) TVYS: Tohum Veri Yönetim Sistemini,
uuu) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün

türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,
üüü) Ürün sertifikası: Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilen

ürün ve girdilere düzenlenen sertifikayı,
vvv) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği

havzalar: Aksaray İli; Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Sultanhanı İlçeleri, Ankara İli; Hay-
mana, Şereflikoçhisar İlçeleri, Hatay İli; Kumlu, Payas, Reyhanlı İlçeleri, Karaman İli; Ayrancı,
Kazımkarabekir, Merkez İlçeleri, Kırşehir İli; Boztepe, Mucur İlçeleri, Konya İli; Akören, Ak-
şehir, Altınekin, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hal-
kapınar, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu İlçeleri, Mardin İli;
Artuklu, Derik, Kızıltepe, Nusaybin İlçeleri, Nevşehir İli; Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir İlçeleri,
Niğde İli; Altunhisar, Bor, Çiftlik, Merkez İlçeleri, Şanlıurfa İli; Viranşehir İlçelerindeki yer-
leri,

yyy) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarında kontrol
ve/veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel ki-
şileri,

zzz) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu (YTK): Tohumculuk Sektöründe Yetkilen-
dirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi
almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

aaaa) Yönetmelik: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

bbbb) Zeytinyağı: Natürel sızma zeytinyağı, natürel birinci zeytinyağı veya ham zey-
tinyağı/rafinajlık zeytinyağlarını içeren natürel zeytinyağlarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yetki ve Denetim

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme uygulamaları, BÜGEM, il/ilçe tahkim

komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve yet-
kilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.
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Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 6 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında

ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez
ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları Yönetmelikte
belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması
için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı be-
yanda bulunan çiftçilerin ve toprak analizi laboratuvarlarının bu Tebliğde anılan destekleme
ödemelerinden faydalandırılmaması hususunda karar verir. Eğer destekleme ödemesi yapılmış
ise ilgili destekleme için yapılan ödemenin geri alınması hakkında karar alır. İdari hata sonucu
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler
ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticilerin beş yıl süreyle
hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe ay-
kırı beyanda bulunduğu tespit edilen üreticiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulmasına karar verir.

b) Yapılan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi
bir kastı olmaksızın, fazla destekleme ödemesinden yararlandığı belirlenenlerin, kendi rızaları
ile fazla aldıkları miktarları 25 inci maddede belirtilen, idari hata sonucu yapılan ödemelerin
iadesine ilişkin süre içerisinde iade etmeleri halinde, destekleme ödemelerinden faydalanma-
larına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanmak üzere başvuruda bulu-
nanlara ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS ve ilgili kayıt sistemlerine kaydedilmesini sağlamak
üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yer-
lerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

d) Fark ödemesi desteğine ilişkin işlemlerde tahkim komisyonlarına; illerde Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odalarının temsilcileri ile
bulunan yerlerde Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Borsası temsilcisi, ilçelerde ise varsa Sanayi ve
Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası temsilcilerinin dahil edilmesine karar verir.

e) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten iti-
baren, gerekli görülen durumlarda, il/ilçe tahkim komisyonunun talebi üzerine; çiftçi bazında
işlediği kütlü pamuk ve elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında çiftçi icmalini
il/ilçe tahkim komisyonuna gönderir. Bu icmal, il/ilçe tahkim komisyonu tarafından ilçe sınırları
içinde faaliyette bulunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

f) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol eder.
18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların
Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk se-
zonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır
ve prese fabrikaları tarafından çiftçi adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden
fark ödemesi desteği yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından alı-
nan kütlü pamuk ürünü, bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren çırçır ve prese fabri-
kalarında işlenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.

g) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini
kontrol eder.

ğ) Dane zeytin için hasat başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
h) Zeytinyağı ürünü için zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
ı) İl/ilçe müdürlükleri tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının belge doğrulama web

adresi üzerinden çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgelerine dair beyan olup olma-
dığının kontrol edilmesini sağlar.
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i) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından; çiftçilerin ibraz ettiği belgelerin incelemeye
tabi tutulduğunun bildirilmesi halinde, il/ilçe müdürlükleri tarafından gerçek üretim yaptığı
tespit edilenlere ödeme yapılmasına karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü
MADDE 7 – (1) Üretim yılı içerisinde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve destekle-

melerden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğde anılan sertifikalı tohum kullanım desteği
ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği için 18/11/2019 tarihinden, diğer
desteklemeler için Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe
müdürlüklerine EK-3’te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile
şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçe ekinde, EK-4’te yer
alan ve yararlanılmak istenen destek adının onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan
her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz. Bakanlıkça altyapının uygun hale getirilmesi ve
yetki verilmesi halinde çiftçiler izin verilen iş ve işlemler ile destekleme başvurularını e-Devlet
Kapısı üzerinden de yapabilirler. Elektronik ortamda kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen
ve erişilebilen bilgi ve belgeler çiftçilerden talep edilmez.

(2) 2020 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı
organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı
gelir desteğine başvurmuş sayılırlar.

(3) Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4’te yer alan Destekleme Talep
Formunda belirtilen belgeleri, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre belge
teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Belge teslim bitiş ta-
rihi sona eren desteklemeler için müracaatta bulunulamaz.

(4) EK-4’te yer alan Destekleme Talep Formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası
imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS/ÖKS başvuru dosyasında
muhafaza edilir. Çiftçinin başvuruda bulunduğu desteklemeler için ayrı ayrı dosya tanzim edilmez.

(5) Toprak Analiz Desteğinden faydalanmak isteyen laboratuvarlar, EK-31’de yer alan
dilekçeyle laboratuvar merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne 31/12/2020 tarihine kadar mü-
racaat ederler.

(6) Kadastro görmemiş köylere ilişkin il/ilçe tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma
planına göre her köy için son müracaat tarihi, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvi-
mine göre belge teslim bitiş tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenebilir. Bu tarih, 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre on beş gün önceden çiftçilere ilan edilmesi ama-
cıyla ilgili muhtara tebliğ edilir.

(7) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları
görevleri yapar.

(8) Başvuru yapan çiftçilerin özlük, arazi ve ürün bilgilerinde değişiklik olması halinde,
ilgili yönetmelikler kapsamında ÇKS, ÖKS ve FKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

(9) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle
yararlandırılmamaları yönünde il/ilçe tahkim komisyonunca karar alınan çiftçilerin başvuruları,
EK-5’te yer alan Taahhütname-1 ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destek-
leme öncesi işlemler tamamlanır ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı
sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme ödemesi
yapılmaz.

(10) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi
olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının il/ilçe müdürlüğünce
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görülerek onaylanması ve kopyasına “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılması durumunda alınır.
Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması duru-
munda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatı üzerine verilmiştir” ibaresi
yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılır.

(11) Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve çiftçiler
tarafından ibraz edilen alım satım belgesi ve tasiriye faturasının kopyası il/ilçe müdürlüğünce
“Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak dosyalanır, belgelerin aslına ise hangi destekten yarar-
landığına ilişkin ibare yazılarak çiftçiye iade edilir. Bu belgelerin asılları çiftçiler tarafından
beş yıl süreyle saklanır.

(12) Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca çiftçilere dağıtılan üretim mater-
yalleri için; İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyeleri
ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca finanse
edilen ve çiftçi katkısı alınarak çiftçilere dağıtılan üretim materyalleri destek miktarı, çiftçilere
verilecek toplam destek miktarından düşülmez. Bu ve benzeri durumlarda kurumlara kesilmiş
fatura ekinde, dağıtım yapılan çiftçilere ait miktar bilgilerini gösterir onaylı liste fotokopisi
çiftçinin dosyasına eklenerek destekten yararlandırılır.

Mazot ve gübre desteği
MADDE 8 – (1) Çiftçilere, 2020 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan

ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi ya-
pılır.

(2) Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen; yağ-
lık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale,
çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru so-
ğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen
miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır.

(3) Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen ürün-
lerin, 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar eki listede belirtilen hav-
zalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz.

(4) 2020 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden ya-
rarlanmak istememeleri halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 31/12/2020 tarihine kadar
yazılı olarak bildirirler.

(5) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sa-
dece bir üretim için ödeme yapılır. Hangi üretimin destek tutarı toplamı fazla ise o üretim dik-
kate alınır.

(6) Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması ha-
linde, destekleme ilk üretimi yapan çiftçiye ödenir. İlk üretimi yapan çiftçinin destekleme talep
etmemesi durumunda; müracaat eden ve takip eden çiftçiye ödeme yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
MADDE 9 – (1) 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekin-

deki listede yer alan havzalarda, 2020 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çift-
çiler 2020 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği
hariç olmak üzere desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları duru-
munda destekten yararlanırlar. ÇKS başvuru süresinin uzatılması durumunda hasat dönemi ön-
cesi veya sonrası ürün tespitinin yapılması halinde bu çiftçiler de fark ödemesi desteğinden
yararlanırlar.

(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve
esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2020 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri
üreten çiftçiler ile YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler de (kullanım şekilleri tohumluk
olanlar dahil olmak üzere) fark ödemesi desteğinden yararlanırlar.
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(3) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği
havzalarda, 2020 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine % 50 ilave destek öde-
mesi yapılır, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapıl-
maz.

(4) Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün
bazında tespit edilir. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek
köy/mahalle bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim
komisyonu karar verir.

(5) 2020 yılında üretilerek satışı yapılan; desteğe esas ürünlere tarımsal veriler ve Uydu
Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, dane zeytin ve zeytinyağında ise tarımsal veriler
kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılır.

a) Kütlü pamuk fark ödemesi desteği uygulamalarında dekara en fazla 500 kg’ye kadar
destekleme ödemesi yapılır.

b) Dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği uygulamalarında en fazla aşağıdaki
tabloda yer alan verim miktarlarına kadar destekleme ödemesi yapılır:

(6) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım sa-
tım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince
kabul edilir.

(7) Zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlen-
mesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı, alım satım belgesi ve tasiriye faturası
birlikte değerlendirilir.

(8) Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belir-
lenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı ve alım satım belgesi birlikte değer-
lendirilir.

(9) Kütlü pamukta sertifikalı tohum ekim normu 2 kg/da olarak belirlenmiştir. Müra-
caatlarda desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının ekim normuna
bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Ekim normuna uygun olan arazi miktarı
esas alınarak destekleme ödenir. Kütlü pamuk için sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili tohum
ve sertifika bilgileri sisteme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile
karşılaştırılır.

(10) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Dane zeytin hariç diğer fark ödemesi desteklemelerinde; üretim yılına ilişkin hasat

tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi,
dane zeytinde ise il/ilçe tahkim komisyonlarınca o üretim yılı için belirlenen hasat başlangıç
ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi.

b) Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde borsa tescil
beyannamesi ibrazı istenir, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gör-
düğü durumlarda üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi
arasındaki süreyi içeren borsa tescil beyannamesi istenir. Ancak desteğe konu ürün için DİTAP’da
sözleşme kaydı bulunan çiftçilerden borsa tescil beyannamesi istenmez.

c) Lisanslı depolara ürününü teslim eden çiftçilerden ELÜS belgesi (ELÜS belgesi ibraz
eden çiftçilerden alım satım belgesi ve borsa tescil beyannamesi istenmez).
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ç) Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına
düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belge fotokopisi;

1) Tohum satış faturası tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz.
2) Tohumluk bayisi tarafından faturaya; “Bu fatura ile satışı yapılan tohumluk,

............tarih ve.......no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.
3) Ekim tarihi itibarıyla beyan edilen tohum sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş

ise sertifikaya “Tohumluk Analiz Raporu” eklenir. Eklenen tohumluk analiz raporu, ekim tarihi
itibariyle bir yıldan daha eski olamaz ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geçerli ol-
duğu ibaresi yer alır.

4) Tohum sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohu-
mun ekiliş tarihinden ve sertifikalı tohum faturasının tarihinden önce olur.

d) Zeytinyağı için tasiriye faturası;
1) Tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin

sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olur.
2) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise üretilen

zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken
bilgilerin açıklama yapılmak suretiyle kanuni defterlerde kayıt altına alınması gerekmektedir.
Söz konusu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür”
ibaresi yazılarak onaylanması halinde tasiriye faturası yerine kabul edilir.

3) Çiftçiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi çiftçiye ait en erken tarihli tasi-
riye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabilir ancak en erken tarihli tasiriye faturasından
önce olmaz.

e) Çiftçilerin işletmelerine kayıtlı arazilerinden elde ettikleri, fark ödemesi desteğine
konu tarımsal ürünleri işletmelerinde kullanmaları durumunda; desteklemeye konu ürünlere
ilişkin müstahsil makbuzu veya fatura düzenlemeleri halinde bu belgeler, düzenlememeleri ha-
linde ise kanuni defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Söz konusu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü
tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak alım satım belgesi
yerine kabul edilir. Bu tür kayıtlarda borsa tescil beyannamesi aranmaz.

Toprak analizi desteği
MADDE 10 – (1) Toprak analizi desteği ödemelerine yönelik uygulama esasları ve bu

ödemelerden yararlanmak isteyen toprak analiz laboratuvarları ile ilgili hususlar aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri olan ÇKS’ye kayıtlı tarım arazilerinde,
ilave her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenir.

b) Toprak numuneleri, koordinat belirleyen cihaz veya TADLAB mobil uygulaması
kullanılarak toprak analiz laboratuvarlarının teknik elemanlarınca alınır.

c) Toprak analizlerinin, 1/8/2019-30/6/2020 tarihleri arasında yapılması gerekir.
ç) Numunelerin alındığı ve analizlerinin yapıldığı tarihlerde laboratuvarların yetkilen-

dirilmiş olması gerekir.
d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından

laboratuvar bilgi sisteminde (TADLAB) 31/12/2020 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekir.
e) Aynı parselde her bir 50 dekarlık alan için birden fazla toprak analizi yapılması du-

rumunda sadece bir analize ödeme yapılır.
f) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için bir defa toprak analizi desteği ödenir.
g) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için birden fazla laboratuvar tarafından top-

rak analizi yapılması durumunda, ilk analizi yapan laboratuvara ödeme yapılır.
ğ) Nadasa bırakılan parseller için yapılan toprak analizlerine destekleme ödemesi ya-

pılmaz.
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h) Analiz yapılan parsellere destekleme ödemesi için çiftçinin muvafakatının alınması
esastır. Tarım takvimi sebebiyle EK-32’de yer alan Toprak Analiz Desteği için Muvafakatname
alınamaması durumunda il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(2) İl müdürlüklerince desteklemeye esas analizlerin en az % 10’unun örnekleme yön-
temi ile çiftçi bazında yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

Katı organik-organomineral gübre desteği
MADDE 11 – (1) Katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici

ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre kullanan çiftçilere
yönelik destekleme uygulama esasları ve bu ödemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ile ilgili
hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Katı organik-organomineral ürünleri, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kap-
lama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre GTS üzerinden 1/9/2019-
31/8/2020 tarihleri arasında tedarik eden ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere ÇKS’deki arazi varlığı ile
orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Bakanlıktan tescil belgeli olan katı organik-organomineral ürünler, katı organik top-
rak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler
destekleme kapsamındadır.

c) Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100
kg/da, katı organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/da, fermantasyon sonucu elde
edilen organik gübre için 150 kg/da asgari kullanım olmalıdır.

(2) 2020 üretim yılında katı organik-organomineral gübre desteğinden yararlanmak is-
temeyen çiftçilerin bu taleplerini 31/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine
yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Küçük aile işletmesi desteği
MADDE 12 – (1) ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar

veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve,
sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2020 üre-
tim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

(2) Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
yapan çiftçilerin ÖKS’ye kayıtlı olmaları gerekir.

(3) 2020 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde
birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yarar-
landırılır.

Organik tarım desteği
MADDE 13 – (1) OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapan, OTBİS’de ve

ÇKS’de 2020 üretim yılında kayıtlı, 2020 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün ser-
tifikası düzenlenmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre
başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapılan, OTBİS’te kayıtlı 2020 yılı ha-
sadı gerçekleştirilmiş, üretilen ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş, OTBİS’de ve ÇKS’de
2020 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

(3) OTD ödemesi, 2020 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS’te yetkilendirilmiş kuru-
luşça kontrolü yapılmış ve OTY hükümlerine göre uygun bulunmuş geçiş süreci-2, geçiş sü-
reci-3 ve Organik Statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden destekle-
meye uygun bulunan arazilere yapılır.

(4) OTY’ye göre düzenlenen ürün sertifikasının OTBİS’de kayıtlı olması zorunludur.
Ürün sertifikası adına düzenlenmiş kişi veya düzenlenmiş bir sertifikada sertifikalandırılan
ürünün kaynak kişisi olanlar da desteklemeden yararlanabilirler.
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(5) OTD ödemesi; 2020 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapı-
lan alanlarda, OTBİS’te ve ÇKS’de kayıtlı ürünlerin alanları üzerinden hesaplanır.

(6) OTD ödemesi, 2020 üretim yılında farklı hasat döneminde art arda yapılan birden
fazla üretimlerde, toplam ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için he-
saplanır.

(7) OTBİS’te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu desteklemeye başvuran
çiftçiye aittir.

(8) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’e veri girişlerini ve OTY’ye uygun olan gerekli
düzeltmeleri yapmak zorundadırlar.

(9) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(10) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB tarafından ön inceleme yapılır. OTD mü-

racaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır.
Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin so-
rumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü
her türlü denetime de tabidir.

(11) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çift-
çilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(12) Ön incelemede, OTB tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller ile
OTBİS’te bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB tarafından gerektiğinde yerinde tespit ça-
lışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin ve kullandıkları
arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından faydalanılır. Çiftçilerin
OTBİS ve ÇKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuru-
luşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak
tespit edilmesi halinde söz konusu desteklemeden faydalanmaması için gerekli tedbirler alınır.
OTB gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

İyi tarım uygulamaları desteği
MADDE 14 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler ve alanlar;
a) ITUY’a göre 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde, yetki-

lendirilmiş kuruluşlarca 2020 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre
düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar,

b) 1. Kategoride yer alan ürünlerde iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandı-
rılan ve ÖKS’de kayıtlı olan örtüaltı üretim alanları,

iyi tarım uygulamaları desteğinden yararlandırılır.
(2) ÖKS’de kayıtlı olmayan alanlar iyi tarım uygulamaları açıkta üretim desteğinden

yararlandırılır.
(3) 1. Kategoride belirtilen ürünlerde örtüaltında iyi tarım uygulamaları sertifikasına

sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’de
kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(4) 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları
sertifikasına sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilen sertifikaların
ÇKS’ye işlenmesi sonucu, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla
desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(5) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sa-
dece bir üretim için ödeme yapılır.

(6) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile ta-
rımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürünün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro
gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro geçmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyon-
ları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtüaltı üretim yapan çiftçilerin üretim şeklini
düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.
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(7) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’den yararlanmak üzere kendilerine başvuruda
bulunan çiftçilerin talep ettiği Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve sorumludurlar.

(8) 1. Kategori (Açıkta üretim), 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi ta-
rım uygulamaları yapan çiftçiler, 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında düzenlenen ve 2020
yılında geçerli olan İTU Sertifikası ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer
alan İTU Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Tak-
vimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim ederler.

(9) 1. Kategoride (Örtüaltı üretim) belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları yapan
çiftçiler, 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında düzenlenen ve 2020 yılında geçerli olan İTU
Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer alan İTU Destekleme Öde-
mesi Sertifika Ekini ve EK-7’de yer alan Örtüaltı Alanlarda İyi Tarım Uygulamalarına Ait
Kayıt Sistemi Belgesini, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre il/ilçe mü-
dürlüğüne teslim ederler.

(10) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek EK-6 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdür-
lüklerinden alacakları 2020 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile EK-7’ye uygun olarak tanzim edilir.

(11) İTUD kapsamında İTUB tarafından İTUD müracaatları başladıktan sonra ön in-
celeme başlatılır.

(12) İTUD’de ön inceleme, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler
ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem ra-
porlarında yer alan bilgiler karşılaştırılarak tamamlanır.

(13) İTUD ön incelemesinde, iyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelik hükümleri
gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya
bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçiler inceleme kapsamına alınır.
Ayrıca destek başvurusu yapan çiftçi sayısının örnekleme yöntemi ile en az % 25’i de inceleme
kapsamına alınır.

(14) İTUD’de incelemede; İTUB tarafından çiftçilerin üretim alanlarının ve/veya işlet-
melerinin yerinde incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar
arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları ta-
rımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.

(15) İTUD’de örtüaltında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön incele-
mesi ile ÖKS’de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

(16) İTUD’de ön inceleme ve/veya incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt
ettirdikleri bilgiler ile İTU Sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri
belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular il/ilçe tahkim komisyonuna bildirilir.
İTUB, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(17) İTUD’de ön inceleme ve inceleme, il/ilçe müdürlüklerince daha sonra tespit edi-
lecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön ince-
leme ve incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Bombus arısı kullanım desteği
MADDE 15 – (1) Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı

Bombus arısı kullanan çiftçilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:
a) Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı çiftçilere,

Bakanlıkça Bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden,
o yıla ait üretim sezonu boyunca Bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni
başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Birden fazla il/ilçede serası bulunan çiftçi, destekleme başvurusu için seralarının bu-
lunduğu il/ilçelerin birine müracaatta bulunur.
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c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fa-
tura bilgileri kaydedilir.

ç) Aynı yıl içerisinde her bir 0,5 dekar örtüaltı ünitesi için bir koloniden fazlasına ödeme
yapılmaz. Birden fazla örtüaltı ünitesi bulunan çiftçinin, her bir ünitesinde kullanılan Bombus
arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

Yem bitkileri desteği
MADDE 16 – (1) 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekin-

deki listede yer alan havzalarda, 2020 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çift-
çiler yem bitkileri desteğinden yararlanır.

(2) Yem bitkileri destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yem bitkileri desteklemeleri kapsamında bulunan yem bitkilerinin grupları aşağıda

bulunan tabloda belirlenmiştir:

b) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden
önce EK-8’de yer alan Yem Bitkileri Desteği Tarım Arazisi Beyan Formu ile müracaat eder.
Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine
göre yapılır. Çiftçiler çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri için ilk ekiliş yılın-
dan itibaren destekleme süresince her yıl müracaat ederler.

c) İl müdürlükleri müracaat sürelerini, EK-2’de belirtilen tarihler arasında kalmak şar-
tıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

ç) Çok yıllık yem bitkisi ve yapay çayır mera ekilişi kapsamında destekleme ödemesi
yapılan bir parselin satış veya kiralama yoluyla çiftçinin değişmesi durumunda; yeni çiftçinin
ÇKS kayıt ve/veya güncellemelerini yaptırması ve yem bitkileri destekleme şartlarını devam
ettirmesi kaydıyla desteklemeden kaldığı yerden yararlandırılır.

d) Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10
dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü so-
nucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu
ile değerlendirmeye alınır.

e) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yıl, korunga, ak
üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (lolium perenne), domuz
ayrığı, kamışsı yumak, otlak ayrığı için üç yıl süreyle, destekleme süresince müracaat edilen
her yıl için belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. Yonca ve korunga, ilk
yıl çiçeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildi-
ğinde destekleme ödemesine hak kazanılır. Ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu ilk yıl çi-
çeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde
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veya vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında des-
tekleme ödemesinden faydalandırılır. Kılçıksız brom, domuz ayrığı, çok yıllık çim (lolium pe-
renne), kamışsı yumak, otlak ayrığında ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla
ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında des-
tekleme ödemesine hak kazanılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak çok yıllık yem bitkileri
ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadının yapıldığı yılda kabul edilir.

f) Yapay çayır mera tesisleri için üniversiteler, bölgede bulunan tarımsal araştırma ens-
titüleri veya il müdürlüklerince o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karı-
şımları proje dahilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan EK-9’da
yer alan Yapay Çayır-Mera Üretim Projesi il/ilçe müdürlüğünce onaylanır. Yapay çayır mera
tesisinde vejetatif gelişmesi tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da
uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında destekleme ödemesi yapılır.

g) Tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde %50 çiçeklenme döneminde, hayvan pancarı
ve yem şalgamında ise hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla destekleme ödemesi yapılır.
Tek yıllık yem bitkilerinden italyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde ise ürün uygun
hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun ot-
latma olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve
destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı
dönemde; silajlık soya ekilişlerinde alt yaprakların sararmaya başladığı ve maksimum tohum
oluşum evresine geldiği dönemde; sorgum otu, sudan otu ve sorgum-sudan otu melezi ekiliş-
lerinde ise süt olum döneminde silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine
hak kazanılır.

h) Yem bitkisi amaçlı olarak ekilişi ve başvurusu yapılan çavdar, yulaf ve tritikalede,
başakların süt olum döneminde yeşil ot olarak hasat edildiğinde ya da otlatma yapıldığında
destekleme ödemesine hak kazanılır.

ı) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkilerinin birbirleri veya
kendi aralarındaki karışımlarından yapılan ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları
il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim
komisyonu kararı ile belirlenebilir.

i) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği
havzalarda 2020 üretim yılında ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük
ürünleri için % 50 ilave destek ödemesi yapılır.

j) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun ola-
rak kuru şartlarda da yetiştirilen yonca, ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu silajlık soya,
sorgum otu, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapıl-
ması, il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya
tahkim komisyonu kararı ile belirlenebilir ve kuru şartlarda ekilişi yapılan yem bitkileri des-
tekleme birim fiyatından destekleme ödemesi yapılır.

k) Aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilmez. Aynı parsele münavebe
uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalan-
dırılır.

l) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece
birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim
yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş de
destekleme ödemelerinden faydalandırılır.
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m) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık
yem bitkisi ekildiği ve hasat edildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden fay-
dalandırılır.

n) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri ilk ekiliş
yılından itibaren, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga, ak üçgül,
çayır üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (lolium perenne), domuz ayrığı,
kamışsı yumak, otlak ayrığı ekilişi için ise üç yıl süreyle ÇKS’ye girişi yapılır. İl/ilçe müdür-
lükleri başvurusu yapılan çok yıllık yem bitkisi ekilişlerini her yıl kontrol eder ve tespit edilen
alanı ve/veya parseli EK-10’da yer alan tutanağa bağlayarak çok yıllık yem bitkisi için ödeme
icmalini oluşturur.

o) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
Sertifikalı tohum kullanım desteği
MADDE 17 – (1) 2020 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe

esas diğer ürünleri ise 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki
listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler sertifikalı
tohum kullanım desteğinden yararlanır.

(2) Sertifikalı tohum kullanım desteği aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere verilir:
a) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak üretim yapan çiftçiler.
b) YTK adına sözleşmeli olarak yurt içinde sertifikalı tohum yetiştiren çiftçiler.
c) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla ser-

tifikalı tohum kullanarak üretim yapan YTK’lar.
(3) Desteklemeye tabi alan, faturada belirtilen tohum miktarının, aşağıdaki tabloda yer

alan ürünlere ait ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alandan büyük olamaz, büyük olması
durumunda ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alan esas alınır, o ürüne ait ÇKS’de beyan
edilen alanın küçük olması durumunda ise beyan edilen alan esas alınır.

(4) Kaplanmış tohumlar için faturada yer alan kaplanmamış tohum miktarı desteğe esas
alınır.

(5) ÇKS’de 2020 üretim yılına kayıtlı ekim/dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifi-
kalı Tohum Kullanım Desteği 2020” bölümüne işlenir. 2020 yılı güzlük ekim/dikimleri 2021
yılı destekleme Tebliği kapsamında değerlendirilir.

(6) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri, TBS’de
yer alan sertifika veri tabanına kaydeder. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden destekleme
ödemesi yapılmaz.
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(7) TBS, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını
kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifika, TBS’de yer alan “ser-
tifikayı kullanan işletmeler raporu” ile birlikte sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir.
Tohum üreticisi, girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk
bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dı-
şındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(8) Sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, To-
humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üre-
ticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadır.

(9) Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) EK-11' de yer alan Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Talep Formu; tohumluk ba-

yisi/tohum üreticisi tarafından sertifika ve fatura bilgileri yazılarak tasdik edildikten sonra,
çiftçi sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda
yer alan sertifika ve fatura bilgilerinin, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyum-
lu olması gereklidir.

b) Tohumluk satış faturası;
1) Sertifikalı tohum kullanım desteği başvurusu yapan çiftçi adına olması gerekir.
2) Tohumluk satış faturası, 2019 yılı güzlük ekilişler için 1/1/2019 tarihi veya sonra-

sında, 2020 yılı ilkbahar/yazlık ekilişler için ise 1/7/2019 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş
olması gereklidir.

3) Tohum üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından; “bu fatura ile satışı yapılan tohum-
luk, ........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura düzenlenir.

4) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika nu-
maraları ve tohum miktarları faturada belirtilir.

5) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
6) Farklı ürünlere ait karışım tohumluk satış faturalarında, tohum üreticisi veya tohum-

luk bayisi tarafından karışıma ait tohum miktarları ayrı ayrı yazılarak belirtilir.
7) Farklı ürünlere ait karışım tohumluk satış faturalarında yer alan desteklemeye esas

ürüne ait tohum miktarı sisteme kaydedilir.
c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş

ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi
de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden
itibaren bir yıldır.

Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği
MADDE 18 – (1) Bakanlıkça yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişilik tohumculuk kuru-

luşlarına yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen EK-1’de liste-
lenen türlerin tohumlukları için, kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğine, tohumluk sertifikasyonu döneminde ken-
disinin ve/veya ÇKS’ye kayıtlı tohum yetiştiricilerinin ÇKS’ye kayıtlı tarım parsellerinde söz-
leşmeli olarak tohumluk üretmiş ve sertifikalandırmış olan ÇKS’ye kayıtlı YTK’lar başvuru
yapar.

(3) Bakanlıkça yetki verilmesi halinde yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğine baş-
vurular e-devlet kapısı üzerinden sertifikalı giriş yoluyla yapılabilir.

(4) E-devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, başvuruyu yapan YTK’nın Yetki-
lendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi sahipliği, ÇKS kaydı ve ilgili alt birliğe üyeliği TBS
tarafından online kontrol edilir.
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(5) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğinden yararlanmak isteyen YTK’lar, başvu-
rularını ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne yaparlar. İl/ilçe müdürlüklerince Yetki-
lendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesinin geçerlilik süresi, ÇKS kaydının güncelliği ve
ilgili alt birliğe üyeliği kontrol edilir. Başvurusu uygun görülen YTK’lara TBS kullanıcı ta-
nımlaması yapılır ve veri giriş yetkisi verilir.

(6) YTK’lar tarafından TBS’ye veri girişi esnasında EK-16’da yer alan bilgiler sisteme
kaydedilir. Sisteme kaydedilen bu bilgiler ile 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşit-
lerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında lisanslı olarak üretmiş
oldukları sertifikalı tohumluk üretim miktarı ve bu sertifikalara bağlı olarak yapılan tohumluk
satışlarını gösteren faturalara ilişkin almış oldukları destekleme miktarları, Bakanlıkça kamu
kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile paylaşılır.

(7) YTK’lar veri girişlerinde;
a) Sorumluluğun YTK’ya ait olduğunu,
b) Veri girişinden önce TBS’de kendilerine açılan panelde, sorumluluk beyanı ve veri-

lerinin işlenmesine dair rıza beyanını onaylaması gerektiğini,
c) YTK’lar tarafından TBS’ye veri girişi esnasında EK-16’da yer alan bilgileri sisteme

kaydetmeyi,
kabul etmiş sayılır.
(8) YTK’lar destekleme süreci ile ilgili kendilerinden talep edilen her türlü bilgi ve bel-

geyi kendilerinden istenildiğinde beş iş günü içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür.
(9) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel kriterler;
a) YTK’ larca satışı tamamlanan her bir tür için tek icmal oluşturulmalıdır.
b) YTK tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin teslimi yapılır.
c) YTK, kaplanmış tohum faturalarında kaplamadan önceki tohum miktarını belirtir ve

EK-12’yi doldurur. Ödeme işlemlerinde bu miktar esas alınır.
ç) Tohumluk faturalarının tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
d) Desteklenecek tohumluklara ait sertifikasyon dönemi 1/7/2020-30/6/2021 tarihleri

arasındadır. Bu dönem aralığındaki sertifikalara ait satışlarda desteklemeye esas alınacak sa-
tışların son tarihi 30/10/2021’dir. Bu tarihten sonraki faturalar destekleme kapsamında değer-
lendirilmez. Sertifikanın düzenlenme tarihi ile 30/10/2021 tarihleri arasındaki faturalar des-
teklemeye esastır.

e) Başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tarafından YTK’nın ve/veya YTK ile söz-
leşmeli üretim yapan tohum yetiştiricilerinin, tohumluk üretimi yaptıkları parsellerdeki üretim
ve yüzölçümü bilgilerinin doğruluğu; 2020 üretim yılı ÇKS kayıtları, uydu görüntüleri, tarla
kontrol raporları üzerinden kontrol edilir. Kontrol sonucu uyumsuzluk tespit edilmesi halinde
şartları taşımayan alandan üretilen tohumluklar destekleme kapsamında değerlendirilmez.

f) YTK tarafından sisteme kaydedilen desteklemeye esas tohumluk fatura bilgileri ile
beyan edilen faturalar il/ilçe müdürlüğünce karşılaştırılır. Uyumsuz olanlara destekleme öde-
mesi yapılmaz.

(10) Sertifikalı tohumluk üretimi için, ÇKS’ye kayıtlı arazilerinde kendilerine ait to-
humluğu eken YTK’lar başvuru sırasında tohumluk satışı olmayacak ve üretilen materyal ye-
niden tohum üretimi için kullanılacak ise tohumluk faturası istenmez. Yeniden üretimde kul-
lanılacak tohumlukların YTK’lar tarafından kanuni defterlerine açıklama yapılmak suretiyle
kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kayıtların ibrazı yeterlidir. Yeniden tohumluk üreti-
minde kullanılacak tohumlara ait sertifikalar, kaynak sertifika olarak gösterilir ve tohumluk
sertifikasyonu sürecinde tohum kontrolörlerince izlemesi yapılır.

(11) Sertifikasyon kuruluşlarınca, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgiler TBS’de
yer alan sertifika veri tabanına kaydedilir.
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(12) TVYS’de düzenlenemeyen sertifikaların TVYS’ye tanıtılması, görev alanındaki
kamu sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır.

Sertifikalı fidan üretim desteği
MADDE 19 – (1) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve

satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan
üretim desteği ödemesi yapılır.

(2) Sertifikalı fidan üretimi desteğine, fidan üretici belgesine sahip gerçek ve tüzel ki-
şiler başvuru yapabilir. Bakanlıkça yetki verilmesi halinde sertifikalı fidan üretim desteğine
başvurular e-devlet kapısı üzerinden sertifikalı giriş yoluyla yapılabilir.

(3) Başvuru esnasında il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:
a) E-devlet kapısı üzerinden kontrollerin yapılamaması durumunda, fidan üretici bel-

gesinin başvuru tarihi itibariyle geçerliliği, fidan üreticisinin ilgili alt birliğe üyeliği ve ÇKS
kayıtlarının güncelliği kontrol edilir.

b) Başvurusu uygun görülen fidan üreticilerine, TBS kullanıcı tanımlaması yapılır ve
veri giriş yetkisi verilir.

(4) Fidan üreticileri, TBS’ye veri girişinden ve verilerin doğruluğundan sorumludurlar.
(5) Fidan üreticileri tarafından alım/satım belgesinde (fatura), faturanın satışı yapılan

sertifika ile illiyet bağını gösterir “bu fatura ile satışı yapılan fidanlar, ........tarih ve.....no’lu
fidan sertifikasına aittir ve …..ile…….etiket aralığındadır.” ibaresi konularak fatura tasdik edilir.

(6) Fidan üreticileri tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin tes-
limi yapılır.

(7) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel kriterler şunlardır:
a) Fidan üreticilerine ait satışı tamamlanan türler için tek icmal oluşturulur.
b) Fidan alım/satım belgelerinin tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
c) Desteklenecek fidanlara ait sertifikasyon dönemi aşağıda verilmiştir. Fidan sertifi-

kalarının bu tarihler aralığında düzenlenmiş ve 2020 beyanname yılına ait olması gerekir.

(8) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’de yer
alan sertifika veri tabanına girerler.

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
MADDE 20 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak bağ ve kapama bahçe tesisinde

kullanılan sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidan, yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk ba-

yisinden temin edilmiş olmalıdır.
b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidan; yurt içinde üretilmiş, TTSM

veya Karacabey Fidan Fide Test Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fi-
de veya standart fidan sertifikasına ve antepfıstığı anacında ise üretim materyali sertifikasına
sahip olmalıdır.

c) 2017 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve ser-
tifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2020 üretim yılı dikimle-
rinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.
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ç) 2018 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve ser-
tifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2019 yılında faturalandırılan
fidanlarda bitki muayene raporu şartı aranmayacak olup 2020 yılında faturalandırılmış fidanlar
ise bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.

d) 2019 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan, serti-
fikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında açık köklü ve tüplü fidan ile
antepfıstığı üretim materyali (anaç) sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olmalıdır.

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak fide 2019 ve 2020 yılı sertifikasına sahip olmalıdır.
(2) Destekleme kapsamında yer alan bağ ve kapama bahçe tesisinde aranacak şartlar:
a) 2020 üretim yılında tesis edilmiş olması.
b) Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması.
c) Tek türde tesis edilmiş olması.
ç) Tek parsel veya bitişik parsellerin toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan az

olmayacak şekilde tesis edilmiş olması:

(3) Bağ ve kapama bahçe, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek EK-21’de
yer alan Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Bahçe Tesisi Tespit Tutanağı
düzenlenir.

(4) Bağ ve kapama bahçe, tesis edildiği üretim yılı hariç dört yıl boyunca yılda en az 1
kez (çilek hariç) olmak üzere il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek EK-22’de yer alan Sertifi-
kalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Kontrol Tutanağı düzenlenir. Mücbir se-
bepler dışındaki nedenlerle bahçenin minimum alan toplamı altına düşmesi durumunda desteğin
tamamı, bahçenin minimum alan toplamı büyüklüğünü koruması durumunda ise bozulan kısma
karşılık gelen destekleme tutarı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alı-
narak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(5) Destekleme ödemesi yapılan bağ ve kapama bahçenin kiralanması durumunda; bağ
ve kapama bahçe özelliğini kaybetmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup des-
tekleme ödemesi 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan
kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(6) Destekleme ödemesi yapılan bağ ve kapama bahçenin satışı durumunda, il/ilçe mü-
dürlüğünce onaylı EK-24' te yer alan Satış Yolu İle Bahçenin El Değiştirmesine İlişkin Taah-
hütname (Taahhütname-3) düzenlenir. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin so-
rumluluklarını taşımakta olup, bağ ve kapama bahçe denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak
zorundadır. Aksi durumda destekleme ödemesi 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları
dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
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(7) Kiralama yolu ile bağ ve kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi
çilek için en az bir (1) yıl, diğerlerinde en az beş (5) yıldır.

(8) Sertifikalı ve standart fidanın aynı bağ ve kapama bahçe alanı içinde kullanılması
halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(9) ÇKS’de 2020 üretim yılına kayıtlı dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifikalı Fi-
dan Kullanım Desteği 2020” bölümüne işlenir. 2020 güzlük dikimleri 2021 yılı destekleme
tebliği kapsamında değerlendirilir.

(10) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, EK-4’te belirtilen belgelerle baş-
vurması gerekmektedir.

(11) EK-25' te yer alan Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep
Formunda bulunan sertifikalı/standart fidan/antepfıstığı üretim materyali (anaç) ve sertifikalı
fideye ait bilgiler ile fatura bilgileri fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından dü-
zenlenerek tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(12) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan, antepfıstığı üretim materyali (anaç) ve ser-
tifikalı fide sertifikası veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fi-
de üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket
numarası aralıkları yazılır.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği
MADDE 21 – (1) Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5’inde, ihtiyaç duyulan

ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30/4/2021 tarihine kadar gençleş-
tirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gençleştirme budaması yapılacak ÇKS’ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı (tasarruf
alanı) en az beş dekar olmalıdır.

(3) Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2020 üretim yılında
ÇKS’ye kayıt yaptırmaları koşuluyla EK-26’da yer alan form ile gençleştirme budaması ya-
pılmadan önce il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yaptırmaları gerekmektedir.

(4) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, çiftçilerin ÇKS kayıtları da dikkate alınarak
il/ilçe müdürlükleri tarafından yerinde tespit edilir ve gençleştirme budaması öncesi EK-27’de
yer alan tutanak hazırlanır.

(5) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, gençleştirme budaması sonrası il/ilçe müdür-
lükleri tarafından kontrol edilerek budama sonrası ödemeye esas EK-28’de yer alan tutanak
hazırlanır.

Fındık alan bazlı gelir desteği
MADDE 22 – (1) 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar eki

listede yer alan havzalarda, ruhsatlı fındık alanlarında fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS’ye
kayıtlı çiftçilere FKS’de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak fındık alan
bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

(2) 2020 üretim yılında ÇKS ve FKS’de kayıtlı olan çiftçilerin fındık alan bazlı gelir
desteğinden yararlanmak istememesi durumunda; bu taleplerini 31/12/2020 tarihi mesai biti-
mine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

(3) İl/ilçe müdürlüğü müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu ÇKS ve FKS’den
kontrol eder.

(4) Fındık arazilerinin ruhsatlılık durumuna ilişkin sorunlar ile ihtilafların çözümünde
il/ilçe fındık komisyonları yetkilidir.

(5) Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gelir
desteği ödemesi yapılmaz.
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Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri il müdür-

lükleri tarafından ÇKS ve/veya ÖKS’den alınarak oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince ilçeye
ait destekleme türüne esas İcmal-1, ilçe müdürlüğü ve ilgili köy/mahallede ilgili il/ilçe müdür-
lükleri veya muhtarlıklar marifetiyle EK-2’de belirtilen süre ile askıya çıkarılır ve il/ilçe mü-
dürlüğü web sayfasında yayımlanır. Yurt içi sertifikalı tohum üretim ve sertifikalı fidan üretim
desteği için KEP marifetiyle duyuru yapılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme
tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır.
Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe
müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan
itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında ve idari kaynaklı hata olması halinde yapıla-
cak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara
bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından ya-
pılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır. Ayrıca OTD uygulama-
larında hatalı bilgilerin düzeltilmesi için yetkilendirilmiş kuruluşa EK-29’da yer alan dilekçe
ile müracaat edilmesi çiftçinin görev ve sorumluluğundadır. Bu madde hükmüne göre yapılan
yazılı itirazlar askı süresinin başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.

(4) Değerlendirme sonucunda İcmal-1’ler düzeltilememesi ya da bilgi ve belgelere ay-
kırılık ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle her bir destekleme türüne göre İcmal-
1’lerin oluşturulamaması halinde durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim
komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) Askı işlemleri sonucunda ÇKS’den alınan İcmal-2 ilçe müdürlüklerince düzenlenip
onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmallerinin
ÇKS’den alınan İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(6) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde
gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması du-
rumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan ko-
nular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise
çözüm amacı ile nihai mercii olarak BÜGEM’e gönderilir.

(7) Her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bu-
lunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il tahkim komisyonu
marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzenlenen
İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

(8) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra tespit
edilen idari kaynaklı hata olması halinde ve/veya ÇKS/ÖKS’den fark icmallerinin oluşturulması
gerektiğinde il müdürlükleri, resmi yazı ile sistem düzeltmelerinin yapılabilmesi ve icmal oluş-
turulabilmesi için, BÜGEM’e talepte bulunur.

(9) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz
süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile
ÇKS’de Yönetmelikte öngörülen süreler dışında yapılacak değişiklikler destekleme ödemele-
rine esas olamaz.

(10) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğinde, başvuruları kabul eden il/ilçe müdür-
lüğü tarafından, ödeme icmali talep eden YTK’lar için YTK Detayında Bilgiler (EK-14) ve
Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-15) oluşturulur. İl müdürlükleri tarafından ödeme icmali
(İcmal-3) ile birlikte BÜGEM’e gönderilir.
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(11) Sertifikalı fidan üretim desteğinde, başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tara-
fından, icmali talep eden Fidan Üreticileri İçin, Fidan Üreticisi Detayında Bilgiler (EK-19) ve
Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-20) oluşturulur. İl müdürlükleri tarafından ödeme icmali
(İcmal-3) ile birlikte Fidan Üreticisi Detayında Bilgiler (EK-19) BÜGEM’e gönderilir.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme uygulamalarından;
a) 2020 üretim yılında destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemle-

rinde kayıtlı olmayanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
b) ÇKS’de kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle,

bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle birlikte
süresi içinde başvuru yapmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalana-
maz.

c) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına
dair Döner Sermaye İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini EK-4’te belirtilen belge
teslim bitiş tarihine kadar ibraz etmeyenler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden fay-
dalanamaz.

ç) 31/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar FKS’ye kayıtlı olmayanlar ve 2020 üretim
yılında ruhsatlı fındık arazilerinde değişiklik olduğu halde FKS’de güncelleme yaptırmamış
olanlar, fındık alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanamaz.

d) Kamu kurum ve kuruluşları toprak analizi desteği dışında, bu Tebliğde anılan diğer
desteklerden yararlanamaz.

e) Orijinal/temel ve üst kademe tohumluk üretimi yapanlar hariç kamu tüzel kişiliği ile
ortak üretim yapanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

f) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerince gerçek üretim
yapmadıkları tespit edilenler, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü mad-
desi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları
yönünde karar verilenler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

g) Bakanlık tarafından herhangi bir nedenle gelir kaybı ve/veya zarar-ziyan ödemesi
yapılan parsellerde, gelir kaybı ve/veya zarar-ziyan ödemesi yapılan alan için bu Tebliğde
anılan destekleme ödemeleri yapılmaz.

ğ) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi ya-
pılmamış olan boş araziler ile birbirini takip eden iki ve daha fazla üretim yılında nadasa bıra-
kılan araziler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

h) Tek yıl nadasa bırakılan parseller hariç olmak üzere bitkisel üretim faaliyeti yapıl-
mayan parsellere mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılmaz. Destekleme ödemesinin ya-
pıldığının tespit edilmesi halinde yapılan ödeme geri tahsil edilir.

ı) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde, askı ve askı sonrası iti-
raz süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili bi-
rime iletilmesi durumunda, ihtilafa konu araziler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden
faydalanamaz.

i) Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraatı yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı
ürünleri, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

j) Ara ziraatı yapılan destekleme kapsamındaki fındık parselleri, fındık alan bazlı gelir
desteğinden faydalanamaz.

k) Yurt dışından ithal edilen tohumluklar ve yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifi-
kalandırılan tohumlar ile fidan/fidelere sertifikalı tohum kullanım sertifikalı fidan/fide ve stan-
dart fidan kullanım ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılmaz.
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l) Yurt içinde kullanmak amacıyla üretilip sertifikalandırılan ancak herhangi bir şekilde
ihracatı yapılan/yapılacak tohumluklar, yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemelerinden
faydalanamaz.

m) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 17 nci maddesi hükümleri
gereği tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerden faaliyet konuları ile
ilgili alt birliğe üye olmayanlar yurt içi sertifikalı tohum üretim ve sertifikalı fidan üretim des-
tekleme ödemelerinden faydalanamaz.

n) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteğinde ödemesi gerçekleştikten
sonra taahhüdüne uygun davranmayanlar, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım des-
teği ödemelerinden faydalanamaz.

o) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu
işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile yurt içeri-
sinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanmayan pamuk çiftçileri fark ödemesi destek-
lerinden yararlanamazlar.

ö) Dikim tarihinden itibaren beş yılını doldurmayan zeytinlik parselleri zeytinyağı ve
dane zeytin fark ödemesi desteğinden yararlanamazlar.

p) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar ve rekreasyon amaçlı ekiliş yapanlar yem
bitkileri desteğinden faydalanamaz.

r) İl ekolojisine, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim şartlarından her-
hangi birisini yerine getirmeyenler ile yem bitkileri tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya
çalışmaları engelleyenler yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

s) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlakiye olan
parseller üzerinde yem bitkisi ekilişi yapanlar, yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

ş) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına
sahip olmayan çayır vasıflı araziler, bu Tebliğde anılan desteklerden faydalanamaz.

t) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında, 2016, 2017, 2018
ve 2019 yıllarında bir parselin en az 1/5’inde budama yapılarak destekten faydalanan budanmış
alanlar 2020 yılında bu destekten yararlandırılmaz.

u) Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağında be-
lirlenmiş olan zeytinlik alanlarda gençleştirme budamasını yapmamış olan çiftçiler geleneksel
zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteğinden yararlanamazlar.

ü) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi meralarda ıslah ama-
cıyla kiralanarak ÇKS’ye kaydedilen alanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden
faydalanamaz.

v) Ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu keşif
komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler
veya Orman Genel Müdürlüğünce desteklemeye başvuran çiftçi adına tahsis edilmeyen araziler,
bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

y) 2016, 2017, 2018 ve 2019 üretim yılları içerisinde toplam üç yıl İTUD ödemesinden
yararlanmış çiftçiler 2020 üretim yılında İTUD’den faydalanamaz. Ancak 2020 üretim yılında
İTU yapan ve destekleme belge teslim bitiş tarihi itibariyle DİTAP’a kayıtlı olan çiftçiler bir
defaya mahsus olmak üzere ilave olarak 2020 üretim yılı İTUD ödemelerinden faydalandırılır.

z) 2020 yılında düzenlenmeyen İTU sertifikaları veya önceki yıllarda düzenlenmekle
birlikte geçerliliği 2020 yılında da devam eden İTU sertifikaları ile yapılan başvurular İTU
desteklemesinden faydalanamaz.

aa) İTU sertifikası iptal edilen araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.
bb) 1. Kategoride aynı tarım parselinde yetiştirilen örtüaltı ürünler için İTUD ödemesi

yapılması durumunda bu ürünlere açıkta üretim için İTUD ödenmez.
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cc) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğin-
den yararlandırılan araziler OTD’den faydalanamaz.

çç) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları ve ekiliş yapılmayan
çayır vasıflı alanlar OTD’den faydalanamaz.

dd) Geçiş süreci-1 ürünü üretimi yapılan araziler, OTD’den faydalanamaz.
ee) 2019 üretim yılında geçiş süreci-2 ve geçiş süreci-3 statülerinde destek alan araziler,

2020 üretim yılında aynı statüde kalması halinde OTD’den faydalanamaz.
ff) Organik tarım faaliyeti yürütülen arazilerden bir önceki yıla göre 2020 üretim yılın-

da, statüsü düşen araziler OTD’den faydalanamaz.
gg) 2016, 2017, 2018 ve 2019 üretim yılları içerisinde toplam dört üretim yılı OTD

ödemesi almış olan araziler, 2020 üretim yılında OTD’den faydalanamaz. Ancak destekleme
belge teslim bitiş tarihi itibariyle DİTAP’a kayıtlı olan ve 2020 üretim yılında organik tarım
yapan çiftçilere ait araziler bir defaya mahsus olmak üzere ilave olarak 2020 üretim yılı OTD
ödemelerinden faydalandırılır.

ğğ) Bu Tebliğin EK-1’indeki 3. Kategoride bulunan ve yeşil ot hasadı yapılarak yem
bitkisi amaçlı kullanılacak olan ürünlerin yetiştirildiği araziler, ilgili çiftçinin organik hayvan-
cılık faaliyeti bulunmaması durumunda OTD’den faydalanamaz.

hh) Ürün alınamayan, verim çağına gelmemiş dikili tarım arazileri İTUD ve OTD’den
faydalanamaz.

ıı) 31/3/2016 tarihli ve 29670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Amaçlı Tarım
Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uy-
gulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/9)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ben-
dinin (2) numaralı alt bendi kapsamında desteklenen çiftçiler İTUD’den, araziler ise OTD’den
faydalanamaz.

ii) Bitki sağlığı, karantina nedeniyle üretiminde kısıtlama bulunan türlerde veya kısıt-
lamaya tabi alanlarda yapılan üretimler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden fayda-
lanamaz.

jj) Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan çiftçilere mazot ve gübre desteği ya-
pılmaz.

kk) Rekreasyon amacıyla yetiştirilen yem bitkileri için mazot ve gübre desteği yapıl-
maz.

ll) 2020 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim
için bir dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 0,5 dekarın altında olan küçük aile işletmelerine
destekleme ödemesi yapılmaz.

mm) 2020 üretim yılında desteklemeye esas ürünleri tohumluk elde etmek ve/veya fi-
lizlendirme amacıyla üretenlere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

nn) Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca kamu kaynağı kullanılarak çiftçi-
lerden katkı alınmadan temin edilen tohum, fidan ve üretim materyallerinin kullanıldığı araziler
için sertifikalı tohum kullanım desteği ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
için ödeme yapılmaz.

oo) Koordinat bilgileri olmayan, eksik ve/veya hatalı olan veya koordinat bilgileri La-
boratuvar Bilgi Sistemine (TADLAB) girilmeyen numunelere toprak analizi destekleme öde-
mesi yapılmaz. Ayrıca bir koordinat bilgisi alan cihaza sahip laboratuvarların aldıkları toprak
numuneleri sırasında her bir koordinat ölçümü arasında beş dakikadan az olan örnek ve bu ör-
neğe ait analizler ile 2019 üretim yılı destekleme ödemesine konu olan parsele ait koordinat
bilgileri aynı olan analizlere toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

öö) Tapu kayıtlarında hisse büyüklüğü beş dekar üzerinde olan arazilerin kiralama yo-
luyla bölünmek suretiyle tarımsal faaliyet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmesi halinde
bu arazilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
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pp) Tasarrufunda bulunan arazinin bir kısmında tarımsal faaliyet yaptığını beyan eden
çiftçilere mahallinde yapılan kontrollerde tarımsal faaliyette bulunduğu arazi toplamının beş
dekarın üstünde olduğunun tespit edilmesi durumunda küçük aile işletmesi desteği destekleme
ödemesi yapılmaz.

rr) Tüzel kişi çiftçilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
ss) Nadas alanlarına küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
şş) 2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere

bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde be-
lirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin

kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi
hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız
yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği
itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak
hukuki ve cezai süreç başlatılır. İl/ilçe tahkim komisyonlarınca 5488 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il/ilçe müdür-
lüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler ile idari hata
sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen çiftçiler tahkim komisyonu kararı tarihinden
itibaren beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden
il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine teb-
liğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödeme-
lerden, çiftçi kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz.
Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile bir-
likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve yaptırım
MADDE 26 – (1) 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer

alan ve bu Tebliğde anılan desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak
tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer
kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo işlet-
meleri, toprak analiz laboratuvarları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.

(2) Yönetmelik gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde, öncelikli olarak fark öde-
mesi desteği ile küçük aile işletmesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Yapılan tespitler tu-
tanağa bağlanır.
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(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hak-
kında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile dü-
zeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yet-
kilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile
OTY hükümleri uygulanır.

(5) Yetkilendirilmiş laboratuvarlar, toprak analizi destekleme ödemeleri için düzenle-
dikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar.

(6) Veri girişinde yetki verilen YTK’lar kendilerine tebliğ edilen kullanıcı adı ve şifre-
sinin gizliliği ve güvenliğinden, yaptıkları veri girişlerinin doğruluğundan, düzenledikleri her
türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar.

(7) Arazi intikalleri ve mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenlerle zamanında destek-
leme ödemesi yapılamayan çiftçilere ilişkin iş ve işlemler ayrı olarak yapılır.

(8) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan Bom-
bus arı kolonisi çiftçisinin üretim izni iptal edilir.

(9) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; ilgili üretim yılına esas ÇKS müra-
caatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçiler için;

a) OTD ödemelerinde 2020 üretim yılına ait hasadını gerçekleştirmiş ve üretilen ürünü
sertifikalandırılmış ancak destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları,
müracaat tarihleri içerisinde bu üretimler için OTD’ye esas şartların yerine getirilmiş olması
kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti
ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile mü-
racaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat ya-
pılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

b) İTUD ödemelerinde; 2020 üretim yılına ait hasadını gerçekleştirmiş ve sertifikalan-
dırılmış ancak destekleme müracaatı yapamadan vefat etmiş olan çiftçilerin mirasçıları, müra-
caat tarihleri içerisinde bu üretimler için İTUD’e esas şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla
mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile miras-
çılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile müracaatı
üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması
halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

c) Mazot ve gübre desteği, fındık alan bazlı gelir desteği ve katı organik-organomineral
gübre desteği hariç diğer destekleme ödemelerinde; 2020 üretim yılına esas destekleme müra-
caatını yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması duru-
munda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alın-
mış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin diğer mi-
rasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme
ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

ç) 2020 üretim yılına esas ÇKS ve destekleme müracaatlarını tamamladıktan sonra vefat
eden çiftçiler için destekleme ödemeleri vefat eden çiftçi adına bankaya yatırılır. Vefat etmeden
önce dilekçe ile müracaat etmiş ancak EK-4’te istenilen belgeleri teslim edememiş çiftçiler
için bu belgeler mirasçılarından herhangi biri tarafından süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne
teslim edilir. Belgelerin süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda
destekleme ödemesi yapılmaz.
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(10) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabii afetler ve
benzeri) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi
izleyen on iş günü içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bil-
dirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zo-
runludur. Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki türünün zarar gördüğünün il/ilçe
tespit komisyonlarınca tespit edilmesi halinde ödemesi gerçekleştirilen tarımsal destekleme
geri alınmaz.

(11) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ve yem bitkileri desteği
uygulamalarında; destek müracaatının yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekiliş/dikilişin yapıldığı
il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

(12) Ürettikleri tohum, fidan/fideyi mahsul veya tohum elde etmek amacıyla kendi ara-
zisine eken/diken, Tohum Üretici Belgesi, Fidan/Fide Üretici Belgesi’ne sahip çiftçilerden des-
teklemeye konu ürünlere ilişkin fatura düzenlemeleri halinde bu belge, düzenlenememesi ha-
linde ise kanuni defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Söz konusu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü
tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak fatura yerine kabul
edilir. Talep formunda yer alan bayi/üretici bölümünü kendileri imzalar ve kullanmış olduğu
tohum, fide/fidanlara ait sertifika sureti ile tohum, fidan/fide üretici belgesini ibraz eder.

(13) İlama bağlı borç ödemelerinde ve yürütmenin durdurulmasına/yapılan işlemin ip-
taline ilişkin ödemelerde; mahkeme kararı, dilekçe ve geri ödemeye dair Vergi Dairesi Alındı
Belgesi veya ilgili banka dekontu belgeleri aslı gibidir onayı yapılarak, ödemeye esas ilgili
EK-30'da yer alan icmalle birlikte her bir çiftçi için ayrı üst yazı ile BÜGEM’e gönderilir.

(14) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uy-
gulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayıp yerinde tespit ve çözüm gerektiren konularla ilgili
il/ilçe tahkim komisyonları yetkili ve sorumludur.

(15) Yerinde yapılan kontroller insansız hava aracı (drone) teknolojisinden yararlanmak
sureti ile de yapılabilir.

Finansman ve ödemeler
MADDE 27 – (1) 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar çer-

çevesinde bu Tebliğde anılan 2020 üretim yılı tarımsal destekleme türleri ve destekleme mik-
tarları EK-1’de yer almaktadır.

(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Des-
teklemelere İlişkin Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme büt-
çesinden karşılanır. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya
açılacak olan hesaplara yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 28 – (1) 9/11/2019 tarihli ve 30943 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bit-

kisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/46) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 9/11/2019 tarihli ve 30943 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/46)
hükümleri çerçevesinde başlatılmış ve sonuçlandırılamamış olan işlemler söz konusu Tebliğ
hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE

YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2020 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ

DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/34)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

ekinde yer alan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen

havzalarda desteklemeye esas 2020 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay

yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan

Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alan-

larında ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından düzenlenip kontrolleri ya-

pılan ruhsatlı çay alanlarında 2020 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan

ruhsatlı üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Çay tarım alanı: 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üre-

ticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve çay üretimine izin verilen çay

alanlarını,

c) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ç) İcmal 1: ÇAY-KUR fabrikaları için, üretici bazında 2020 yılı yaş çay ürünü fark öde-

mesi desteğini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

d) İcmal 2: Özel sektör işletmeleri için, üreticilerin bağlı bulunduğu ÇAY-KUR fabrikası

bazında hazırlanan 2020 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteğini gösteren ve bir örneği

Ek-3’te yer alan belgeyi,

e) İcmal 3: 2020 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteğine esas bilgilerin ÇAY-KUR

çay fabrikalarına göre icmalini gösteren ve bir örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

f) İcmal 4: Üretici bazında 2020 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteğini gösteren ve

bir örneği Ek-5’te yer alan belgeyi,

g) Karar: 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,
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ğ) Özel sektör işletmeleri: Ruhsatlı üreticilerden yaş çay alımını yapan ve satın aldığı
yaş çayı ticaret borsalarında tescil ettiren ticari firmaları/işletmeleri,

h) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,
ı) Ruhsatlı üretici: Çay tarım alanlarında çay tarımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
i) Üretim sezonu: 17/5/2020-31/12/2020 tarihleri arasını,
ifade eder.
Ödeme yapılacak üreticiler
MADDE 5 – (1) Ödemeler; ruhsatlı üretici olup Karardan önceki yaş çay ürünü des-

tekleme ödemelerine ilişkin kararlar doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden
faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını ye-
nileyen, 2020 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa
2020 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılır.

Ödeme miktarı
MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen ruhsatlı üreticilere 2020 yılı yaş çay ürünü

için fark ödemesi desteği yapılır. Fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olarak belir-
lenmiştir.

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 7 – (1) 2020 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık

tarafından yürütülür.
Başvurular
MADDE 8 – (1) Ruhsatlı üretici olup, Karardan önceki yaş çay ürünü destekleme öde-

melerine ilişkin kararlar doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak
için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2020
yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2020 yılı fark
ödemesi desteği için de geçerlidir. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere
2020 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın
2020 yılı fark ödemesi desteği düzenlenir. Ancak kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2020
yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yarar-
lanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş gün içinde çiftçi belgesi ve Ek-1’de yer alan başvuru
dilekçesi ile birlikte T.C. kimlik numarasını beyan ederek yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel
sektör işletmelerine başvururlar. Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin yaş çay satılan tüm
kamu ve özel sektör işletmelerine verilmesi zorunludur.

Fark ödemesi desteğine esas yaş çayın satın alınması, tescili, onayı ve icmallerin
hazırlanması

MADDE 9 – (1) Kamu ve özel sektör işletmeleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay
tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü
miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarlarının;
ticaret borsalarınca tescil edilmesi, müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahak-
kuk bordrosu düzenlenmesi suretiyle satın alınması esastır.

(2) Tescil edilen miktar doğrultusunda fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruh-
satlı üreticiler için başvuru tarihinin bitimini müteakip on gün içinde ÇAY-KUR İcmal 1’i, özel
sektör işletmeleri ise İcmal 2’yi düzenler.
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(3) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmelerince düzenlenen bu icmaller on gün içerisinde

ticaret borsalarında onaylattırılır.

(4) Ticaret borsaları 2020 yılı üretim sezonunda kendilerine tescil ettirilen yaş çay mik-

tarlarını işletme bazında ÇAY-KUR’a bildirir.

(5) Özel sektör işletmeleri, üretici bazında hazırladıkları İcmal 2’nin, ticaret borsala-

rında onayını müteakip, ÇAY-KUR fabrikası bazında fark ödemesi desteğine esas toplam yaş

çay miktarını gösteren İcmal 3’ü hazırlar ve onaylar. Hazırlanan İcmal 3, borsa onayına gerek

olmaksızın ÇAY-KUR’a iki suret olarak gönderilir. Teslim edilen icmalin bir sureti, ÇAY-KUR

tarafından üzerine “Görülmüştür” ibaresi konularak ilgili özel sektör işletmesine gönderilir.

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen üretici bazındaki İcmal 2, ticaret bor-

salarında onayını müteakip, üç gün içerisinde İcmal 3 ile birlikte ÇAY-KUR’a ait üretici ka-

yıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir.

(7) ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarınca, özel sektör işletmeleri tarafından gönderilen

üretici icmallerindeki yaş çay miktarları ile kendi icmallerindeki yaş çay miktarları on gün

içinde üretici bazında birleştirilir ve üreticilerin 2020 yılı üretim sezonunda satmış olduğu top-

lam yaş çay miktarları belirlenir. Buna göre üretici bazında yaş çay ürünü fark ödemesi destek

tutarlarını gösteren üretici bazında İcmal 4 hazırlanır.

Fark ödemesi desteğine esas üretici icmallerinin hazırlanmasında dikkat edilecek

hususlar

MADDE 10 – (1) Ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil mak-

buzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar

için fark ödemesi desteği ödemesi yapılmaz.

(2) Müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu hangi ruh-

satlı üretici adına düzenlenmiş ise fark ödemesi desteği icmali de mutlak surette o ruhsatlı üre-

tici adına düzenlenir.

(3) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından düzenlenecek olan İcmal 1, üreticilerin T.C. kimlik

numarasına göre hazırlanır. Birden fazla ruhsatı olan üreticilerin fark ödemesi desteğine esas

yaş çay miktarları tek bir cüzdanda T.C. kimlik numarası üzerinden birleştirilmek suretiyle dü-

zenlenir.

(4) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen İcmal 2, borsada tescil yaptığı isme

göre hazırlanır. Özel sektör işletmeleri; İcmal 2’yi, üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikası

bazında hazırlar. Özel sektör işletmeleri kendisine yaş çay satan üreticinin birden fazla ÇAY-KUR

fabrikasına kayıtlı olması durumunda, her bir fabrika için ayrı olmak üzere o üreticinin kayıtlı

olduğu toplam fabrika sayısı kadar icmal hazırlar.

(5) Özel sektör işletmeleri tarafından, ÇAY-KUR fabrikası adına hazırlanacak olan İc-

mal 2’de, bir üreticiye ait destekleme bilgileri yalnızca bir satırda belirtilir. Aynı üretici için

birden fazla satırda destekleme bilgileri belirtilmez.

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından hazırlanacak olan İcmal 2’de, “Ruhsat No.” ve

“Cüzdan No.” sütunlarına üreticinin ÇAY-KUR kayıtlarında yer alan ruhsat numarası ile cüzdan

numarası yazılır. Hiçbir şekilde ad, soyad ve baba adlarında kısaltma yapılmaz. İcmallerde T.C.

kimlik numarası belirtilmeyen üreticilere ödeme yapılmaz. Fark ödemesine esas icmaller bil-

gisayar ortamında hazırlanır ve icmallerin her sayfası yetkililer tarafından imzalanır.
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Askı işlemleri
MADDE 11 – (1) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından üretici bazında hazırlanan, üretici-

lerin 2020 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarlarına göre hesaplanan
destek tutarlarını gösteren İcmal 4, ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarında on gün süreyle askıya
çıkarılır. Askıya çıkarma, indirme, tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir
itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) ÇAY-KUR’a ait çay fabrikaları tarafından icmallerin askıda kalma süresi zarfında
maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren
on gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda
icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller yeniden düzenlenir. Düzenlenen icmallerdeki destek
tutarları ÇAY-KUR tarafından ödenek tahsisi için Bakanlığa bildirilir.

(3) Özel sektör işletmelerince düzenlenen İcmal 2 ile İcmal 3’ün karşılaştırması yapılır.
Tespit edilen hatalar, ilgili işletmeye bir yazı ile bildirilerek birlikte düzeltilmesi sağlanır.

(4) Özel sektör işletmeleri tarafından ÇAY-KUR fabrikalarında üreticilik kaydı bulun-
mayan üreticiler adına icmal düzenlenmiş ise bu üreticilerin fark ödemesi desteğinden yarar-
lanamayacakları ilgili özel sektör işletmelerine yazı ile bildirilir.

Finansman ve ödemeler
MADDE 12 – (1) Bakanlık, 2021 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C.

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere
ÇAY-KUR’a kaynak aktarır. Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden
dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR’a,
% 0,2’si oranında hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Bakanlık
tarafından ayrıca ödenir.

(2) Fark ödemesi desteği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Ba-
kanlığın ilgili kuruluşu olan ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenir.

(3) Ödemeler, ÇAY-KUR’a kaynak aktarılmasını müteakip, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı
olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış
bulunan hesaplara yapılır.

(4) Ruhsatlı üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikasının anlaşmalı olduğu bankada
adına açılmış hesabı bulunmayan üreticilere ödeme yapılmaz. Ödeme hesap açılması halinde
yapılır.

Fark ödemesi desteğinden yararlanamayacak olanlar
MADDE 13 – (1) Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölü-

mü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında aşağıdaki üreticiler fark ödemesi desteğin-
den yararlanamazlar:

a) 8 inci maddede belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle başvuruda bulunmayan
üreticiler.

b) Askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların
düzeltilmesi için yazılı başvuruda bulunmayan üreticiler.

c) Ruhsatsız üreticiler.
ç) Üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler.
d) Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere

Ruhsatname Verilmesine Dair Karar doğrultusunda ruhsatını yenilemeyen üreticiler.
e) Kamu kurum ve kuruluşları.
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Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 – (1) Yaş çay ürünü fark ödemesi desteği ödemelerinin denetimini sağla-

yacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde di-

ğer kamu kurum ve kuruluşları ile ziraat odaları ve ticaret borsalarının hizmetlerinden yarar-

lanılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolün-

den ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek

haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya

içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler

yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte, anılan

Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge

veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken

sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler

ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir

destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 15 – (1) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yap-

rağı karşılığı, 213 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura

ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır. Bu belgelerin

üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğrulu-

ğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işlet-

meleri hakkında, 213 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer ka-

nuni işlemler yapılır.

(3) Kamu ve özel sektör işletmeleri fark ödemesi desteği ile ilgili olarak yapılan tüm

bilgi ve belgelerin suretlerini kontrol amacıyla muhafaza ederler.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) 21/11/2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2019

Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/55)

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9576 

—— • —— 
Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9562 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9686 
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Karaman Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9729 

—— • —— 
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 

NO 

ESAS 

NO 

KARAR 

NO 

KARAR 

TARİHİ 

MÜŞTEKİ ADI 

SOYADI 
BABA ADI 

DOĞUM YERİ-

TARİHİ 
SUÇ CEZASI 

1 
2018/ 

607 

2020/ 

516 
5.11.2020 

VİALETTA 

BASHİROVA 
ALEXANDR 

RUSYA-

23/01/1981 

5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun; 

86/2. maddesi 

uyarınca Basit 

Yaralama 

Hükmün 

Açıklanmasının 

Geri 

Bırakılması 

Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki adına çıkartılan davetiyenin bila tebliği iade edildiği 

ve yapılan araştırmada açık adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. 

maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmî Gazete’de ilanen tebliğine, aynı yasanın 

31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ 

yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

 9731 

—— • —— 
Gölbaşı (ANKARA) Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

 
 8418/2-2 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2100 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR İLE 120 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı, 2100 adet masaüstü bilgisayar ile 120 adet dizüstü bilgisayar teknik şartnamesine ve HP, 

Dell, Lenovo veya Fujitsu markalarından birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, istenilen markalar, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve HP, 

Dell, Lenovo veya Fujitsu markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9682/1-1 
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DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA VE JEOTERMAL KÖKENLİ  
GAZ ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
1 - a- İlimiz, Onikişubat İlçesi sınırları dâhilinde bulunan dosyalarında mevcut krokisinde 

ve şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 1(bir) adet doğal mineralli su arama alanı 3 (üç) yıl 
süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. 

Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması durumunda 1 (bir) yıl süreyle 
uzatılacaktır. 

b- İlimiz Türkoğlu İlçesi sınırları dahlinde bulunan dosyadaki mevcut krokisinde ve 
şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 2 (iki) adet jeotermal kökenli gaz arama alanı ihale 

tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma 
suretiyle ihalesi yapılacaktır. Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması 

durumunda 1 (bir) yıl süreyle uzatılacaktır. 
2 - İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet 

Paşa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat: 10 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş 
adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında 21.01.2021 günü saat 

10:00’dan itibaren aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. İhale tarihi tatil günlerine rastlarsa 
ihale tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. 

3 - İhaleye katılabilmek için: 
Genel: 

a- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, 
(şartname ekinde) 

b- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubunun aslını, 
c- İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak), 

d- Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini, 
e- İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını, 

f- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
sirküsünü, 

g- Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik 
posta adresi) 

h- İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeyi, 
i- İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi, 

Gerçek Kişiler: 
a- T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini, 

b- Noter tasdikli imza sirkülerini, 
c- İkametgâh ilmühaberini, 

Tüzel Kişiler: 
a-5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine 

haiz olduğunu, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı 
veya Noter tasdikli suretini, 

b- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2021 
yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini, 

c- Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini, 
İhale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan komisyona vermeleri şarttır. 

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
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5 - İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını 

Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak 

görebilir, 1.000,00 TL. karşılığında alabilir. 

6 - Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Sıra 

No 
İli İlçesi 

Kaynağın 

Cinsi 

Alanı 

(Hektar) 

İhale 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale Günü 
İhale 

Saati 

1 Kahramanmaraş Onikişubat 

Doğal 

Minarelli 

Su 

861,7 33.598,00 6.719,60 21.01.2021 10:00 

2 Kahramanmaraş Türkoğlu 

Jeotermal 

Kökenli 

Gaz 

4952,97 193.116,00 38.623,20 21.01.2021 10:15 

3 Kahramanmaraş Türkoğlu 

Jeotermal 

Kökenli 

Gaz 

4876,43 190.132,00 38.026,40 21.01.2021 10:30 

İlan olunur. 

 9636/1-1 

—— • —— 
Supply of Equipment for Agrigenomics Hub - Animal Plan Genomics Research 

Innovation Center 

NEAR/ANK/2020/EA-LOP/0023 

Ministry of Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - Directorate of 

EU Financial Programmes intends to award a supply contract for the supply, delivery, unloading, 

installation, commissioning, testing, and training and warranty services of machinery/equipment 

for Agrigenomics Hub- Animal and Plant Genomics Research Innovation Center in Ankara, 

Turkey with financial assistance from the Multi-annual Operational Programme “Competitiveness 

and Innovation Sector” for Community Assistance from the Instrument for Pre-Accession 

Assistance (IPA II) for the Socioeconomic and Regional Development Policy Area in Turkey. 

The tender dossier is available from the website of the Contracting Authority at 

rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr and will also be published on the supplement to the Official 

Journal of the EU (TED eTendering) and on the F&T portal: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home 

The deadline for submission of tenders is 16.00 on 26.01.2021. 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on TED 

(eTendering) and also available on the F&T portal and on the website of the Contracting 

Authority at www.rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr. 

 9730/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı 1. 2. 

3. 4. ve 5. sıradaki gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü 

ile diğer gayrimenkuller açık teklif usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale 09.12.2020 Çarşamba günü saat 15:10'da Belediye Encümenince, Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye gireceklerin en geç 09.12.2020 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici 

teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine 

geçen belgeler ile 8. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 

4 - Gayrimenkullerin bedelleri; 

a) Satılacak 1. sıradaki gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde ilk taksit peşin geri 

kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde 

ödenecek, 

b) Satılacak 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ve 13. sıradaki gayrimenkullerin bedelleri 

sözleşme tarihinde % 20’si peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 

23 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek, 

c) Satılacak 14. 15. 16. 17. 18. 19. ve 20. sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme 

tarihinde % 20’si peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit 

aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 4/p 

maddesi gereği KDV’den muaftır. 

5 - Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli üzerinden %10 peşin 

ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen 

bedelin altına düşemez. 

6 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 

A. Dış zarf 

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.) 

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı 

yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen 

belgelerin verilmesi gerekir.) 

B. İç zarf 

a) Teklif mektubu. 

7 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:30’a 

kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde 

olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir. 
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8 - Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.) 

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı 

yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu 

olmadığına dair belge, 

f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi 

gerekir.) 

9 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. 

10 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

S. 

N. 
Mahalle Ada Parsel m2 Niteliği 

Muhammen 

Bedel TL 

Geçici Teminat 

Bedeli TL 

1 Mezbaha   2360 1 19958,00 Arsa 13.971.000,00 419.130,00 

2 Mezbaha 17132 3 5002,78 Arsa 3.752.000,00 112.560,00 

3 Mezbaha 17132 4 4947,48 Arsa 3.711.000,00 111.330,00 

4 Mezbaha 17133 2 4889,90 Arsa 3.667.000,00 110.010,00 

5 Mezbaha 17133 3 5027,07 Arsa 3.770.000,00 113.100,00 

6 Mezbaha 17135 8 1540,00 Arsa 1.155.000,00 34.650,00 

7 Mezbaha 17135 9 1540,24 Arsa 1.155.000,00 34.650,00 

8 Mezbaha 21436 2 1550,12 Arsa 1.163.000,00 34.890,00 

9 Mezbaha 21436 3 1550,20 Arsa 1.163.000,00 34.890,00 

10 Mezbaha 21436 4 1546,78 Arsa 1.160.000,00 34.800,00 

11 Mezbaha 21436 5 1533,12 Arsa 1.150.000,00 34.500,00 

12 Mezbaha 21436 6 1529,81 Arsa 1.147.000,00 34.410,00 

13 Mezbaha 21436 7 1529,89 Arsa 1.147.000,00 34.410,00 

14 Mezbaha 21437 4 900,00 Arsa   675.000,00 20.250,00 

15 Mezbaha 21437 5 900,00 Arsa   675.000,00 20.250,00 

16 Mezbaha 21437 6 900,00 Arsa   675.000,00 20.250,00 

17 Mezbaha 21437 8 1000,00 Arsa   750.000,00 22.500,00 

18 Mezbaha 21437 9 1000,00 Arsa   750.000,00 22.500,00 

19 Hacıyusufmescit 18933 7 350,02 Arsa   245.000,00 7.350,00 

20 Hacıyusufmescit 18933 8 350,00 Arsa   245.000,00 7.350,00 

 9671/1-1 
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ÜÇ PARMAKLI GRİPPER ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Üç Parmaklı Gripper alımı 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 

uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2020/637244 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 312 210 35 86 - Fax: 0312 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üç Parmaklı Gripper Alımı 

b) Teslim yeri : Bilgisayar Müh. Bölümü 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

b) Tarihi ve saati : 12 Ocak 2021 Salı 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 
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a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

söz konusu ihale ile ilgili ürünlerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli üretici firmaya ait ISO9001 kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Yanı Çatı Binası Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu 

hesabına 100,00 TL (YüzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 12/01/2021 Salı günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı yere 

(BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9663/1-1 
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2021 YILI İSTİHSALİ 71.489 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı 11 tarım işletmesinin 2021 yılı istihsali 

71.489 ton inek sütü satılacaktır. 
1 - Aşağıda adı belirtilen 11 Tarım İşletmesinde 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri 

arasında üretilecek tahmini 71.489 ton inek sütü partiler halinde satılacaktır. 
2 - İhale 04/12/2020 Cuma günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya 
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 11/12/2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 
şartlarda tekrar yapılacaktır. 

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 
İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat 

tutarı, aşağıdaki gibidir. 

P. NO İŞLETME ADI 
MİKTARI 

(TON) 
MUHAMMEN 
TUTARI (TL) 

% 3 GEÇİCİ 
TEMİNAT (TL) 

1 ALTINOVA TİM.   2.654 5.932.168,00 177.965,00 
2 ANADOLU TİM.   7.100 15.869.778,00 476.093,00 
3 CEYLANPINAR TİM. 15.750 35.204.085,00 1.056.123,00 
4 ÇUKUROVA TİM.   2.200 4.917.396,00 147.522,00 
5 DALAMAN TİM.   3.770 8.426.629,00 252.799,00 
6 GÖKHÖYÜK TİM.   2.000 4.470.360,00 134.111,00 
7 GÖZLÜ TİM. 10.365 23.167.641,00 695.029,00 
8 KOÇAŞ TİM 13.800 30.845.484,00 925.365,00 
9 POLATLI TİM.   6.150 13.746.357,00 412.391,00 

10 SULTANSUYU TİM.   1.300 2.905.734,00 87.172,00 
11 TÜRKGELDİ TİM.   6.400 14.305.152,00 429.155,00 
 TOPLAM 71.489 159.790.784,00 4.793.725,00 

İhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir. 
4 - İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan 

az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) 
belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine +%....... artırım şeklinde yapılacak ve o dönem 
için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır. 

İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl 
süreyle geçerli olacaktır. Taahhüdün uzaması durumunda artırım oranı aynı şekilde 
uygulanacaktır. 

5 - İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 
Evrak Servisine en geç 04/12/2020 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir. 

6 - Sözleşme ilgili işletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır. 
7 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ 

ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir. 
8 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 

değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, 
ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İLAN OLUNUR. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel : 0 312 417 84 70-80 
Fax : 0 312 425 59 55 9732/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
Mardin 1. İdare Mahkemesinin 2018/2225 Esas, 2018/2304 Esas, 2019/1964 Esas sayılı 

dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 9646/1-1 

—— • —— 
Adana İli Karataş Belediye Başkanlığından: 

İPTAL İLANI 
06.10.2020 tarihli ve 31266 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Defa Atanmak Üzere 

Memur Alımı ilanı iptal edilmiştir. 
İlan olunur. 9717/1-1 

—— • —— 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
Üniversitemiz bünyesinde münhal bulunan öğretim elemanı kadrolarına alım yapılması 

amacıyla 20.11.2020 tarihli ve 31310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve ilanımız içerisinde 
bulunan; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna (Eczane Hizmetleri Bölümü ile Tıbbi 
Hizmetler ve Teknikler Bölümü) 4 (dört) adet öğretim görevlisi ilanları görülen lüzum üzerine 
yeniden değerlendirmek amacıyla iptal edilmiştir. 

İlanen duyurulur. 9762/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

 
 9634/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

 
 9635/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9711/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9712/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9712/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9713/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9714/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9715/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9716/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9727/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9728/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9745/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9747/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9748/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9754/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9755/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9756/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9757/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9758/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9759/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9760/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve 

İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi 

aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına 

yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan ve her iki bölümü de Ankara’da yapılacak olan 

yarışma sınavı ile müfettiş yardımcısı alınacaktır. 

Görev Yeri Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Sayısı 

Genel Müdürlük GİH Müfettiş Yardımcısı 7 5 

A- Sınava katılabilmek için; 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip 

olmak, 

2- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3- 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 

4- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar 

arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde 

bulunmak, (Puanı 100. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.) 

5- 2018-2019-2020 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının 

(YDS) birisinde en az (E) seviyesinde başarılı olmak. 

6- Sınava girmek isteyen adaylar tarafından 27.9.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek 22’deki form doldurulacak ve buna; 

a) Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebatında 4 adet vesikalık fotoğraf, 

b) Mezuniyet Belgesinin aslı, Genel Müdürlükçe onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden 

alınan çıktısı, 

c) KPSS ve YDS sonuç belgesi, 

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına, 

- Sabıka kaydı bulunmadığına, 

- Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında 

görev yapmaya elverişli olduğuna, 

Dair adayın el yazısıyla yapacağı beyan eklenecektir. 

7- Başvuru formu ile belgelerde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve 

girme şartlarını taşımadığı halde sınava girdiği anlaşılanlar sınava ilişkin haklarını kaybederler. 

8- Adaylar, Bayındır 1 Sokak No: 3 Kızılay / ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığına doğrudan veya iadeli taahhütlü posta ile müracaat edeceklerdir. 

9- En son müracaat tarihi 18.12.2020 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
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10- Yarışma Sınavı Giriş Belgesi 28.12.2020 tarihinden itibaren 15.01.2021 tarihi mesai 

saati sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, Yarışma Sınavı Giriş Belgesi 

olmayan aday sınava alınmayacaktır. 

11- Yarışma Sınavı 16.01.2021 tarihinde, yarışma sınavı giriş belgesinde gösterilen yer ve 

saatte yapılacaktır. Yazılı yarışma sınavını kazananlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rehberlik 

ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı gibi https://vgm.gov.tr internet adresinde de 

ilan edilecek ve yazılı yarışma sınavı kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla 

bildirilerek sözlü yarışma sınavına davet edileceklerdir. 

12- Sınavda uyulacak esaslar https://vgm.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. 

B- Sınav Konuları: 

A) Muhasebe 

a-Genel Muhasebe  

b-Şirketler Muhasebesi  

c- Envanter ve Bilanço  

d- Bilanço Analizi ve Teknikleri  

e- Ticari Hesap 

B) İktisat 

a- Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler  

b- Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir  

c- İşletme İktisadi  

d- Planlama  

e- Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi 

C) Maliye 

a- Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası  

b- Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Tatbikatı  

c- Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi  

d- Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler 

D) Hukuk 

a- Anayasa Hukuku: Genel Esaslar  

b- İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü  

c- Medeni Hukuk: Genel Esaslar, Ayni haklar (Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar  

d- Borçlar Hukuku: Genel Esaslar  

e- Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak  

f- Ceza Hukuku: Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler  

g- Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel Esaslar  

h- İcra-İflas Hukuku 

E) Kompozisyon sınavı, 

Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır. 

İlan olunur. 9582/1-1 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda 
uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 
hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen birimlere Öğretim Görevlisi ve 2547 
sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alımı yapılacaktır. 

A) GENEL ŞARTLAR 
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2.ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.  

3.Adayların Transkriptlerinin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında; 
Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş 
Değerlilik tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır. 

4. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir. 
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.  
B) ÖZEL ŞARTLAR 
1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

2. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan lisansüstü eğitim 
öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz 
yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi 
kadrolarına başvuramazlar. 

3. Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden 
itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle 
kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim 
süreleri yeniden başladığından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. 

C) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER 
1. Dilekçe (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız takdirde 

dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.) 
2. Özgeçmiş(herhangi bir formatta) 
3. Nüfus cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul 

edilecektir.) 
4. Merkezi sınav (ALES) belgesi. (Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl 

geçerlidir.) 
5. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir 

sınav) sonuç belgesi.  
6. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel 

şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta-
Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Yan Dal Uzmanlık) belgelerinin fotokopisi(Başvuruda bulunacak 
olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-
Devletten alınanların dışındaki diploma/mezuniyet belgelerinin, atanmaya hak kazanılması 
halinde aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) 
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7. Lisans Transkript belgesinin aslı, onaylı örneği veya fotokopisi 
8. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci 

belgesi.( e- Devletten alınacak kare kodlu öğrenci belgesi geçerlidir.) 
9. Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik 

şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru 
yapabileceklerdir.) 

10. Deneyime ilişkin belge.(Tecrübe/Deneyim şartı olan kadrolar içindir. Hizmet Belgesi 
ya da sigorta dökümü ile birlikte) 

11. Onaylı Hizmet Belgesi.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 
olanlar için ıslak ya da elektronik imzalı belge) 

12. Adli sicil kaydı. (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler geçerlidir) 
13. Başvuru belgelerinin onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir. (Aslı ya da onaylı 

fotokopisi istenen belgeler hariç) 
Ç) DİĞER AÇIKLAMALAR 
1. Başvurular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Meşelik 

Kampüsü Büyükdere Mah.Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 Posta Kodu: 26040 
Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler 
nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru 
tarihinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda başvurular bir sonraki mesai günü, mesai 
bitimine kadar yapılabilir. 

2. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin 
https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

3. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları 
geçersiz sayılacaktır. 

4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi 
gerekmektedir. 

5. Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. 
Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen 
belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış 
olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir. 

6. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
D) MUAFİYET 
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2. Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

E) SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi  : 25.11.2020 
Son Başvuru Tarihi : 09.12.2020 
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 18.12.2020 
Sınav Tarihi : 23.12.2020 
Sonuç Açıklanma Tarihi : 04.01.2021 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://personel.ogu.edu.tr  
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F) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

Unvanı Der. Adedi Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı 
ALES* AÇIKLAMALAR 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

1 1 Tıp Fak. 
Temel Tıp 

Bilimleri 
İmmünoloji Sayısal 

Tıp Fakültesi mezunu olup immünoloji 

doktorası yapmış olmak ve 

transplantasyon immünoloji alanında 

çalışmaları olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 1 İlahiyat Fak. 
Temel İslam 

Bilimleri 

Kur'an-ı Kerim 

Okuma ve Kırâat 

İlmi 

Sözel 

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup Tezli 

Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans 

eğitimi sonrası Yükseköğretim 

kurumlarında Kur’an-ı Kerim dersi verme 

konusunda en az 1 eğitim-öğretim yılı ders 

verme deneyimine sahip olmak 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

1 1 Rektörlük - - Sayısal 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Elektrik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar 

ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 

Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik 

Bölümü, İstatistik Bölümü, Matematik-

Bilgisayar Bölümü lisans mezunu olmak 

ve yukarıda belirtilen bölümlerin birinde 

tezli yüksek lisans yapmış olmak ve 

belgelendirmek kaydıyla yazılım geliştirme 

alanında lisans eğitimi sonrası en az iki yıl 

çalışmış olmak. Ruby on Rails veya 

Python Django yazılım geliştirme 

platformlarında, PostgreSql ve MySql veri 

tabanları yönetiminde, Rest Api 

konusunda kullanım ve yazılım geliştirme 

ve Web tabanlı uygulamaların 

tasarlanması ve geliştirilmesinde 

HTML/CSS/JavaScript konularında 

tecrübesi olmak. (Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezinde 

görevlendirilecektir) 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 Sağlık 

Bilimleri Fak. 
Ebelik Ebelik Sayısal 

Ebelik Bölümü lisans mezunu olup Ebelik 

Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak 
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Araştırma 

Görevlisi 
6 1 Sağlık 

Bilimleri Fak. 

Sağlık 

Yönetimi 
Sağlık Yönetimi 

Eşit 

Ağırlık 

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu 

olup Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 Eğitim Fak. 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi Eğitimi Sayısal 

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu 

olup Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı’nda tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Eşit 

Ağırlık 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans 

mezunu olup Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Bilim Dalı’nda tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgi Güvenliği Sayısal 

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu 

olup Bilgisayar Mühendisliği Anabilim 

Dalı’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Yapay Zeka Sayısal 

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu 

olup Bilgisayar Mühendisliği Anabilim 

Dalı’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fak. 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektromanyetik 

Alanlar ve 

Mikrodalga Tekniği 

Sayısal 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

bölümlerinin herhangi birinden lisans 

mezunu olup Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği anabilim 

dallarından herhangi birinde tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

Araştırma 

Görevlisi 
6 2 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fak. 

Uçak 

Mühendisliği 
Uçak Mühendisliği Sayısal 

**Uçak Mühendisliği, Havacılık 

Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği 

bölümlerinin herhangi birinden lisans 

mezunu olup Havacılık Bilim ve 

Teknolojileri, Uçak Mühendisliği, Havacılık 

Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği 

anabilim dallarından herhangi birinde tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak 

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2019 tarihli yürütme kurulu kararı 

gereğince, yapılacak başvurularda dikkate alınacak ALES puan türlerinin üniversitelerce 

belirlenmesi gerektiğinden tabloda belirtilen puan türleri esas alınacaktır 

** Uçak Mühendisliği’ne başvuracak adayların İngilizce Yabancı Dil puanları, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Senatosu’nun 18.11.2020 tarih ve 34/5 sayılı kararı gereği en az 80 

olmalıdır. 9655/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Alanın “Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3196)
–– Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin İstanbul İli, Kadıköy İlçesi,

Tuğlacıbaşı Mahallesinde Bulunan 1 Numaralı Alanına Ait Sınırların Değiştirilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3197)

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3198)

–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 3199)

–– Adana İlinde Yapılacak Olan Saf Tereftalik Asit (PTA) ve Polimer/Cips Üretim Tesisi
Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3200)

–– Malkoçlar-Ankara Doğal Gaz Boru Hattı, Trakyagaz Delta Enerji Doğal Gaz Boru Hattı ve
Akmaya Doğal Gaz Boru Hattı Güzergâhlarının, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi
ile Kesişen Kısımlarının Deplase Edilmesi Amacıyla Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi
Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Bazı Taşınmazlar ile Bu Kapsamda İnşa Edilecek Sabit
Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot
Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol
Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 3201)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3202)
–– Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ve Bazı Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması,

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3203)

–– Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3204)

–– Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve
Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205)

YÖNETMELİK
–– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı

Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği

Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/27)
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/31)
–– Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine

2020 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/34)
–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi

İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2020 Tarihli ve 2017/31072 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


