
 

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ GENELGESİ  

(2015/1) 

1. 2015 üretim sezonu Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (STÜD) için son müracaat 

tarihi 31 Aralık 2015 olup işlemler, tebliğin (2015/21) ekinde yer alan “Destekleme 

Uygulama Takvimine” (EK-2) göre yürütülmelidir.   

2. YTK’lar ÇKS’ye kayıtlı kendi arazilerinde üretip sertifikalandırdıkları tohumluk alanları 

(da) için tohum kullanım desteği alamazlar (17. Madde 1. Fıkra  -ı- bendi). 

3. Tohumculuk kuruluşları adına sözleşmeli olarak tohum yetiştiren çiftçiler sertifikalı 

tohum kullanım desteğinden, aynı alanlarda üretilen tohumlukları sertifikalandıran 

tohumculuk kuruluşları da sertifikalı tohum üretim desteğinden yararlanacaklardır.  

4. Tebliğ’in 14’üncü maddesi 4. fıkrasında başvuru sırasında YTK’dan istenecek belgelerle 

ilgili olarak;  

4.1. YTK’ların, BÜGEM tarafından verilen “Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluşu” 

olduğunu gösterir belgenin tarihi, desteklemeye son müracaat tarihi olan 31 Aralık 

2015 tarihini kapsamalıdır. Yetki belgesinin süresi bu tarihten önce sone eren 

YTK’lar bu tarihten önce (31 Aralık 2015) kadar belgelerini yenilemelidirler veya 

yenilemek için başvuruda bulunmalıdırlar (14 madde/4. fıkra/ -d- bendi) 

4.2. Tohumluk satış faturaları 30 Haziran 2016 tarihinden sonraki tarihli olamaz (14 

madde/4. fıkra/ -e- bendi) 

4.3. Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (STÜD) almak isteyen kuruluş (YTK) 

satışını yaptığı tohumlar için fatura ve sertifika bilgilerini içeren, tebliğ ekinde (EK-

17) yer alan, “Yurt İçi Sertifikalı Tohumluk Üretimi Desteklenmesi Fatura ve 

Sertifika İcmali” düzenler. YTK satışını yaptığı tohumlar için düzenlediği faturaların 

bir suretini veya fotokopisini onaylar. Yurt İçi Sertifikalı Tohumluk Üretimi 

Desteklenmesi Fatura ve Sertifika İcmali (EK-17) ekine ekleyerek il/ilçe 

müdürlüğüne teslim eder. Bu işlem ilgili YTK’nın beyanını temsil etmektedir (14 

madde/4. fıkra/ -f- bendi).   

4.4. Tohumluk üretim bilgilerini içeren form olan “ÇKS’ye Kayıtlı Arazilerde Üretilip 

Sertifikalandırılacak Olan Tohumluk Üretim Bilgileri (EK-16)” ile ilgili olarak (14 

madde/4. fıkra/ -ğ- bendi); 

4.4.1. YTK’lar tarafından Ek-16’nın “Üretilen Sertifikalı Tohumluğun Tür ve Çeşidi” 

ve “Sertifikalandırmaya Esas Üretim Alanı  (da)” sütunlarını ÇKS kayıtlarını 

esas alarak hazırlayacak ve beyan edeceklerdir.   

4.4.2. İl/ilçe müdürlüğü YTK’nın desteklemeye konu ettiği sertifikalara ait 

tohumlukların üretildiği arazileri ÇKS kayıtları (14 madde/7. Fıkra) üzerinden 

kontrol edip doğrulayacaklardır.  

4.4.3. Üretimin yapıldığı il/ilçe müdürlükleri tarafından EK-16’nın “Ortalama Verim 

(kg/da)” ve “Sertifikalandırılan / Sertifikalandırılacak Tohumluk Miktarı (kg)” 

sütunlarını tarla kontrol raporunu esas alarak dolduracaklar ve 

onaylayacaklardır.    



5. YTK’ların Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği’nden (STÜD)  yararlanabilmeleri ile 

ilgili olarak  

5.1. YTK’ların ÇKS kayıtları güncel olmalıdır (14 madde/2. Fıkra ve 17. Madde 1. Fıkra  

-a- bendi). 

5.2. YTK’ların kamu tüzel kişiliğine haiz olmamaları gerekmektedir (14 madde/1. Fıkra 

ve 17. Madde 1. Fıkra -ç- bendi). 

5.3. YTK’lar tarafından, tohumlukların yurt içinde üretilip sertifikalandırılması ve yurt 

içinde satışı gerçekleşmesi gerekmektedir. İhraç edilen tohumluklar Yurtiçi 

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği’nden (STÜD) yararlanamaz (14 madde/1. fıkra ve 

7. fıkra  ve 17. Madde 1. fıkra  -h- bendi). 

6. TBS’de “Sertifikalı Tohum Üretimi 2015” adı ile bir destekleme modülü tanımlanacaktır. 

2015 üretim sezonu ile ilgili işlemler ve veri girişleri bu modül üzerinden yapılacaktır.  

7. Sertifikalı Tohum Üretimi 2015 modülüne veri girişleri ile ilgili olarak YTK’ların Yurtiçi 

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (STÜD) başvuru dosyalarındaki;  

7.1. Vergi mükellefiyetini kayıtlarını gösteren ilgili numaranın, TBS ile uyumlu olmasına 

dikkat edilmelidir.  

7.2. Ticari ünvan ve isimlerinin, TBS ve tohumluk satışını gösteren fatura v.b. belgeler ile 

uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. 

7.3. Ticari ünvan veya isim veya adres değişikliği yapan YTK’lar, BÜGEM tarafından 

verilen “Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluşu” olduğunu gösterir belgeleri nezdinde 

yapmış oldukları değişikliklerini gösterir şekilde güncelleme yapmalıdırlar. 

7.4. Tohumluk satışını gösteren faturalarda bulunan vergi mükellefiyetini kayıtlarını 

gösteren ilgili numaranın, TBS ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.  

8. Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (STÜD) için üçer aylık dönemler halinde 

Hazine Müsteşarlığı nezdindeki Devlet Destekleri Bilgi Sistemi (DDBS) veri girişi 

yapılmaktadır. Bu veri girişlerinde temel parametre vergi numarası olmaktadır. Bu 

nedenle Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (STÜD) alan YTK’ların başvuru 

dosyalarındaki bilgi ve belgelerin doğruluğunun ve güncelliğinin başvuru sırasında 

kontrolü gerekmektedir.  

9. Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (STÜD) 2015 üretim sezonu uygulaması için 

aşağıda verilen (Çizelge-1) uygulama planı kapsamında hareket edilmelidir.  

  



 

Çizelge-1: Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Uygulama Planı 
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1. Başvuruların alınması 
YTK’lar ve GTHB 
İl/İlçe Müdürlükleri 

              

1. Dönem işlemleri yapılması 
GTHB İl/İlçe 
Müdürlükleri 

              

1. Dönem sonu işlemlerinin yapılması 
YTK’lar ve GTHB 
İl/İlçe Müdürlükleri 

             1 

1. İcmal askısının yapılması (İcmal-1) 
GTHB İl/İlçe 
Müdürlükleri  

             2 

1. 
Kesin icmal (İcmal-3) ve eklerinin  
(EK-25, EK-26) BUGEM’e 
gönderilmesi  

GTHB İl/İlçe 
Müdürlükleri 

              

2. Başvuruların alınması 
YTK’lar ve GTHB 
İl/İlçe Müdürlükleri 

              

2. Dönem işlemleri yapılması 
GTHB İl/İlçe 
Müdürlükleri 

              

2. Dönem sonu işlemlerinin yapılması 
YTK’lar ve GTHB 
İl/İlçe Müdürlükleri 

              

2. İcmal askısının yapılması (İcmal-1) 
GTHB İl/İlçe 
Müdürlükleri 

             3 

2. 
Kesin icmal (İcmal-3) ve eklerinin  
(EK-25, EK-26) BUGEM’e 
gönderilmesi 

GTHB İl/İlçe 
Müdürlükleri 

              

Açıklamalar :  

1) YTK’larda bir kuruluşa ait aynı türde (sertifikalı tohum) ikinci bir icmal hazırlanmayacaktır. Bu nedenle 
29 Ocak 2016 tarihine kadar sertifikalandırılmış ve satışı tamamlanmış türlerde YTK’lardan satışın 
tamamlandığına dair yazı alınacaktır.  

2) Sertifikasyonu ve satışı tamamlanmamış olan YTK’lar ilk askıda yer almazlar. Bunların iş ve işlemleri 30 
haziran 2016 tarihine kadar devam eder.  

3) YTK’larda bir kuruluşa ait aynı türde ikinci bir icmal hazırlanmayacaktır. Bu nedenle 30 Haziran 2016 
tarihine kadar sertifikalandırılmış ve satışı tamamlanmış türlerde YTK’lardan satışın tamamlandığına 
dair yazı alınacaktır.  

4)  
 

 


