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: 31.08.2016 tarih ve 92061122.10-17710 sayılı yazımız, 2016/07 no.lu Genelge.

Bilindiği üzere; Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği, 5 Mayıs 2016
tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4
Ağustos 2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitkisel
Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" (Tebliğ No: 2016/29) ve 2016 / 07 no.lu
Genelgemiz doğrultusunda yürütülmektedir.
İlgili Uygulama Tebliği ve Genelgemiz gereğince, 2016 üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı
geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5'inde, verimden düşmüş zeytin ağaçlarında
gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 15/10/2016 - 31/3/2017 tarihleri arasında
gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden dekara 100 TL destekleme
ödemesi yapılacaktır.
Söz konusu uygulamanın sorunsuz yürütülebilmesi ve uygulamada birliktelik
sağlanabilmesi açısından;
1- Genel Müdürlüğümüz tarafından 20 Şubat - 02 Mart 2017 tarihleri arasında İzmir
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde il/ilçe müdürlüklerinde görevli teknik
elemanların katılımıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programında, konu ile ilgili teorik ve
uygulamalı bilgiler aktarılmış olup, söz konusu destekleme çalışmalarında bu personellerin
görevlendirilmesi gerekmektedir.
2- 2016/07 no.lu Genelge'de belirtildiği üzere budama öncesi yapılan tespitte; gençleştirme
budamasına ihtiyaç duyulan ağaç sayısının ve bu ağaçların kaç dekar üzerinde bulunduğu bilgisinin
Ek-28 no.lu "Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağı" formuna
işlenmiş olması gerekmektedir.
3- Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Sonrası Kontrol Tutanağı Ek-29
no.lu form hazırlanırken; destekleme kapsamında görevlendirilen 2 teknik eleman tarafından Ek-28
no.lu form ile birlikte yerinde kontrollerin yapılması, kontrol sırasında gençleştirme budaması
dışındaki şekil, verim gibi diğer budamaların dikkate alınmaması, bu ağaçların budama yapılan
ağaç sayısına dahil edilmemesi, 2016/07 no.lu Genelgede de belirtildiği üzere gençleştirme
budamasına ihtiyaç olduğu tespit edilmiş olan ağaçlarda ana dallardan bir veya birkaçının
gençleştirme amacıyla budanmış olması ve yerinde kontrol sonucunda budama yapılan ağaç
sayısının her bir parsel için ayrı ayrı tespit edilerek Ek-29 no.lu forma işlenmesi gerekmektedir.
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4- Ek-28 no.lu formda yer alan "budama yapılacak ağaç sayısı" kadar ağacın gençleştirme
budaması yapıldığının yerinde tespit edilmesi durumunda o parsel için Ek-28 no.lu formda yer alan
tüm veriler Ek-29 no.lu forma aktarılacak ve budama yapılmış/yapılmamış sütunu "evet" veya
"yapılmış" olarak doldurulacaktır.
5- Ek-28 no.lu formda yer alan "budama yapılacak ağaç sayısı"ndan az ya da fazla sayıda
ağacın gençleştirme budaması yapıldığının yerinde tespit edilmesi durumunda;
a) Az sayıda ağaç budanmış ise, eksik budama yapılan ağaç sayısına tekabül eden alan
kadar alan miktarı Ek-28 no.lu formda yer alan "budama yapılacak alan" verisinden çıkarılarak
Ek-29 no.lu formun "budama yapılan alan" bölümüne işlenerek budama yapılmış/yapılmamış
sütunu "evet" veya "yapılmış" olarak doldurulacaktır.
b) Fazla sayıda ağaç budanmış ise fazla yapılan kısım dikkate alınmayacak, o parsel için
Ek-28 no.lu formda yer alan tüm veriler Ek-29 no.lu forma aktarılacak ve budama
yapılmış/yapılmamış sütunu "evet" veya "yapılmış" olarak doldurulacaktır.
6- Bir parselde budama yapılan alanın zeytinlik tapu hisse alanına oranlanması suretiyle 1/5
şartının kontrol edilmesi, 1/5 şartını sağlıyor ve budama tam yapılmış ise "budama
yapılmış/yapılmamış" sütununa "evet" veya "yapılmış" ibaresi yazılması, 1/5 şartını sağlamıyor ise
"hayır" veya "yapılmamış" ibaresi yazılması ve 1/5 şartını sağlamayan parsellerin genel toplama
dâhil edilmemesi gerekmektedir. Bir parselin Ek-29 no.lu formda yanlış hesaplama sonucu toplama
dâhil edilmesi veya edilmemesi durumlarında bu parsele ait veriler sisteme girildiğinde sistem bu
hatayı fark ederek o parseli destek dışında bırakacak veya destek kapsamına alacaktır.
7- Budama sonrası yapılacak kontrol sonucunda düzenlenen Ek-29 no.lu forma yapılacak
itirazlara karşı dayanak oluşturması açısından kroki çizimi, fotoğraf çekimi vb. yöntemler
kullanılması, ayrıca hazırlanacak bir gözlem tutanağının iki teknik eleman, muhtar ve üretici
tarafından imzalanarak Ek-29 no.lu forma eklenmesi gerekmektedir.
8- Her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere Ek-29 no.lu formdaki tüm veriler sisteme
girilecek ve sistem tarafından tüm kontroller yapıldıktan sonra üreticinin alacağı toplam destek
miktarı icmallere yansıyacaktır.
Bu çerçevede; Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği ödemelerinin en
kısa zamanda gerçekleştirilebilmesi ve üreticilerin mağdur edilmemesi için Tebliğ gereği askı
işlemi sonrası yapılacak itirazların değerlendirilmesini müteakip, gerekli düzeltmelerin yapılarak
ödemeye esas sistemden alınan kesin icmalin (icmal-3) onaylanarak 31 Mayıs 2017 tarihinde
Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
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