T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı

: B.12.0.TUG.0.05.11.00.00-

Konu

: Destekleme Primi Ödemeleri
Genelge 1

.../.../2006

.............................VALİLİĞİNE
( Bakanlık İl Müdürlüğü)
Bilindiği üzere, 2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi,
Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin
Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2006/7) 12.02.2006 tarih ve 26078
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son başvuru tarihi
kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve dane mısır için 31 Mart 2006 olarak
belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin tasiriye
faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 10 Haziran 2006, ancak bu tarihten sonra satılan
zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin son teslim tarihi ise 30 Eylül 2006 olarak
belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2005 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve
zeytinyağının destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutarı
kilogram başına kütlü pamuk için 26,67 YKr (sertifikalı 32 YKr), yağlık ayçiçeği için 17,5
YKr, soya fasulyesi için 20 YKr (setifikalı 24 YKr), kanola için 20 YKr, dane mısır için 5
YKr ve zeytinyağı için 10 YKr olarak belirlenmiştir.
İlgili uygulama tebliğinin 4. madde 6. fıkrasındaki hususların yerine getirilebilmesi için
İlinizde destekleme primi ödemelerinden yararlandırılacak üreticilerle ilgili Prim Kayıt
Sistemi (PKS) çalışmalarında ve belirtilen diğer konularda aşağıdaki hususların dikkate
alınması gerekmektedir:
1- Kayıtlar http://pks.tarim.gov.tr adresinden girilecektir. Kayıtların nasıl yapılacağı ve
izlenecek yol “Yardım” menüsünde gösterilmiştir.
2- İl Müdürlüklerinin destekleme primi ödemesinden sorumlu olacak İl Sistem
Sorumlularının Ad, Soyad, Sicil Numarası ve aktif olarak kullandıkları e-mail adreslerini
TÜGEM’e (Bitkisel Üretim Daire Başkanlığı) elektronik posta ve resmi yazı ile en geç
03/03/2006 tarihine kadar bildirmesi gerekmektedir.
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3- İl Sistem Sorumluları TÜGEM Bitkisel Üretim Daire Başkanlığı tarafından
tanımlanacaktır. İl Sistem Sorumluları kendi illerine ait veri giriş sorumlularını
tanımlayacaklardır. Daha sonra İl Sistem Sorumlularında herhangi bir değişiklik olduğu
takdirde bunların resmi bir yazı ile tekrar TÜGEM’e bildirilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar
sisteme ilk giriş yaptıkları zaman, karşılarına gelen Sistem Kullanımı ile ilgili sayfaları
okuyup, kayıtların kendi sorumluluklarında olduğunu ve bunları okuyup anladıklarını
onayladıktan sonra kayıt işlemlerine başlayabilirler. Veri hangi kullanıcının kodu ile girildi
ise, girilen verinin sorumluluğu o kişiye ait olacaktır. Bu nedenle, sistem ve veri giriş
sorumlularının şifrelerini kimseyle paylaşmamaları ileride oluşabilecek hukuki sıkıntıların
önüne geçilmesini sağlayacaktır. Prim Kayıt Sistemi ile ilgili teknik ve idari daha sonraki
duyurular yukarıdaki adres üzerinden yapılacaktır. Bu yüzden ödemeler tamamen bitinceye
kadar takibi yapılmalıdır.
4- Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Dane Mısır için sistem
veri girişleri; 03/03/2006 tarihinde açılacak ve 31/03/2006 tarihi mesai bitiminde veri
girişlerine kapatılacaktır. PKS’den alınacak icmaller ilçelerde ve köylerde 04/04/2006
tarihinde askıya çıkarılıp, 10 günlük süre sonunda askıdan indirilecektir. Bu süre zarfında
yapılacak itirazların değerlendirilmesini müteakip, İl İcmali ve ödemeye ilişkin Komisyon
Kararının bir nüshası da en geç 26/04/2006 tarihine kadar TÜGEM’de olacak şekilde
gönderilecektir.
5- Zeytinyağı için sistem veri girişleri; 03/03/2006 tarihinde açılacak ve 02/10/2006
tarihi mesai bitiminde kapatılacaktır. PKS’den alınacak icmaller ilçelerde ve köylerde
04/10/2006 tarihinde askıya çıkarılıp, 10 günlük süre sonunda askıdan indirilecektir. Bu süre
zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesini müteakip, İl İcmali ve ödemeye ilişkin
Komisyon Kararının bir nüshası da en geç 20/10/2006 tarihine kadar TÜGEM’de olacak
şekilde gönderilecektir.
6- Prim ödemelerinin zamanında yapılabilmesi için veri girişleri ve icmallerin
düzenlenmesinde verilen iş ve zaman planının kesinlikle dışına çıkılmayacaktır.
7- İlçe Komisyonları, verimde etkili tüm faktörleri ve bilgileri değerlendirerek her ürün
için prime esas alınabilecek ortalama verimleri ve/veya bu verimlere ilişkin olarak ortalama
tohumluk kullanım miktarlarını ilçe bazında belirleyecektir.
8- Tohum üretici kuruluşları ( Bakanlığımızda kayıtlı) ile sözleşmeli üretim yapan
üreticilerde satış faturası ibraz etmek şartıyla prim ödemelerinden faydalanacaktır.
9- İşlenen tarım arazisinin mülkiyeti eşi ve/veya birinci derece akrabalarına (anne, baba
ve çocuklarına) ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu muvafakatname (Ek-1) ve ürün satışı
yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, tüzel kişiliklerde ise yetki belgesi istenir.
10- Belirtilen çalışmaların düzenli, sağlıklı ve etkin bir biçimde yürütülmesine dair her
türlü yetki ve sorumluluk İl/İlçe Komisyonlarına aittir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda
gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin
hizmetlerinden de yararlanılır.
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Prim ödemelerinin en kısa zamanda yapılabilmesi ve üreticilerin mağduriyetine
meydan verilmemesi için yukarıdaki hususların titizlikle uygulanmasını, gerekli tedbirlerin
alınmasını, ilgili Kurum/Kuruluşların bilgilendirilmesini ve Kamuoyuna duyurulmasını
önemle rica ederim.

Dr. Hüseyin VELİOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

EK
:
Muvafakatname ( 1 Sayfa)
DAĞITIM:
81 Valiliğe (Bakanlık İl Müdürlüğü)
İrtibat Adresleri:
Bitkisel Üretim Daire Başkanlığı
Telefon: 0.312.287 3360 / 3006
Faks: 0.312.286 6642
E-mail: yuksel.kucukay@tarim.gov.tr
E-mail: kadir.ercelik@tarim.gov.tr
Bilgi Sistemleri ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
Telefon: 0.312.287 3360 / 2754
e-posta : pks@tarim.gov.tr
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EK- 1

MUVAFAKATNAME
Nitelikleri aşağıda yazılı arazimi/arazilerimi eş veya 1. derece akrabamızın (anne, baba veya
çocuğumun) tarımsal amaçlı olarak kullanması nedeniyle, 2005 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya
fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağı üreterek satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine esas
olmak üzere muvafakat veriyorum/veriyoruz. …. / …. / 2006

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No.

Yakınlık
Derecesi

Tarım Arazisinin
Ada
Parsel Miktar
No.
No.
(m2)

İmza

Muvafakat Alan Eş veya 1.Derece Akrabanın
Adı Soyadı

TC Kimlik No

Adresi

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ……/……/ 2006
……………….………….
……. Köy/Mahalle
Muhtarı

Aza

Adı Soyadı
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Telefon
No

İmza

İmza/Mühür
* Eş ve 1. derece akrabalara ait parseller için kullanılacaktır. Arazinin bulunduğu Köy
Muhtarı ve Aza tarafından onaylanacak olup her köy için ayrı ayrı doldurulacaktır.
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