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Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretim Desteği Genelgesi 

(2019/1) 

 

1. Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları (YTK), Tebliğin (2018/17) YTK’lar için başvuru 

şeklini düzenleyen 17. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve Tebliğ (2018/17) ekinde (EK-

2) verilen süreler içinde başvurularını yapacaklardır. Süresi içerisinde başvurmuş olmak, 

başvurunun esas şartını oluşturmaktadır. Dosya tesliminin de bu süreler içerisinde yapılması 

başvurunun şekil şartıdır.  

2. Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, Tebliğin (2018/17) 17. maddesinin dördüncü 

fıkrasında belirtildiği üzere; Tarım Bilgi Sistemi=>Ana Menü=>Tohum Veri Yönetim Sistemi 

(SCS)=>menüsünden sonra; 

2.1. Tohum üreten Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları için “YTK Yurt İçi Sertifikalı 

Tohum Üretim Desteği” açılan panelinde “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları Yurt 

İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Fatura Girişi” ekranından,  

2.2. Fidan üreten Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları için “YTK Yurt İçi Sertifikalı Fidan 

Üretim Desteği” açılan panelinde “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları Yurt İçi 

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği Fatura Girişi” ekranından,  

veri girişi yapacaklardır. 

3. Yukarıda tarifi yapılan ekranlardan veri girişi yapılırken Yetkilendirilmiş Tohumculuk 

Kuruluşları, aşağıdaki hususlara dikkat edeceklerdir.  

3.1. “Fatura Seri No” metin kutusuna, faturaların üzerinde yazan “Seri No”su yazılacaktır. 

Ekrandaki bu metin kutusu sadece alfabetik karakterlerin veri girişini kabul edecek olup, 

numerik değer girildiğinde uyarı mesajı verecektir.  Bu metin kutusu doldurulması zorunlu 

bir alandır. Bu metin kutusuna veri girilmediğinde “Kaydet” butonu aktif olmayacaktır. 

Fiziki üretilmiş faturalarda (genellikle A gibi) tek haneli alfabetik bir karakter 

bulunmaktadır.  

Elektronik olarak üretilen ancak Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretim desteği için 

bilgisayar çıktısı alınarak fiziki hale getirilmiş faturalarda (e-fatura), “Fatura No” kısmında 

yazan, 16 karakter ve daha fazla olabilen karakterlerden, nümerik kodlamadan önceki 

alfabetik karakterler (3 adet alfabetik karakter), ekranda Fatura Seri No metin kutusuna veri 

girişi yapılacaktır.  

“Fatura Seri No”, metin kutusuna veri girişi ile ilgili karşılaşılabilecek sıra dışı durumlarla 

ilgili bildirim yapıldığı takdirde düzenleme yapılacaktır. 

3.2. “Fatura No” metin kutusu, sadece nümerik veri girişine müsaade etmektedir. Bu metin 

kutusu doldurulması zorunlu bir alandır. Bu metin kutusuna veri girilmediğinde “Kaydet” 

butonu aktif olmayacaktır. Doldurulmadığında veya nümerik değerden farklı bir değer 

girildiğinde sistem uyarı mesajı verecektir.  

Elektronik olarak üretilen ancak Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretim desteği için 

bilgisayar çıktısı alınarak fiziki hale getirilmiş faturalarda (e-fatura), “Fatura No” kısmında 

yazan, 16 karakter ve daha fazla olabilen karakterlerden, alfabetik karakterlerden (3 adet 

alfabetik karakter) sonraki nümerik karakterler, ekranda “Fatura No” metin kutusuna veri 

girişi yapılacaktır.  

3.3. “Fatura Miktarı (kg veya adet)” metin kutusu tohumlar için kg, fidanlar için adet olarak 

düzenlenmiştir. Bu metin kutusuna binlik ayıraç (.) noktalama işaretinden başka noktalama 

işareti ile veri girişi yapılmamalıdır.  
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“Fatura Miktarı (kg veya adet)” metin kutusuna veri girişinde ton (tohum) veya paket (fidan) 

olarak veri girilmemelidir. Bu metin kutusu doldurulması zorunlu bir alandır ve veri 

girilmediğinde “Kaydet” butonu aktif olmayacaktır. 

3.4. “Birim Fiyat” metin kutusu tohumlar için TL/kg, fidanlar için TL/adet olarak düzenlenmiştir. 

Bu metin kutusuna ondalık ayıraç (,) noktalama işaretinden başka işaret ile veri girişi 

yapılmamalıdır.  Bu metin kutusuna veri girişi yapılacak rakam ürünün birim miktarı olarak 

tohumlarda “kg”, fidanlarda “adet” satış rakamı girilmelidir. Ton veya paket rakamı 

girilmemelidir. KDV hariç değer girilmelidir.  

“Birim Fiyat” metin kutusu doldurulması zorunlu bir alandır veri girilmediğinde “Kaydet” 

butonu aktif olmayacaktır. 

3.5. “Fatura Miktarı (TL)” metin kutusuna binlik ayıraç (.) noktalama işaretinden başka 

noktalama işareti ile veri girişi yapılmamalıdır. KDV hariç olan rakam girilmelidir. Bu metin 

kutusu doldurulması zorunlu bir alandır ve veri girilmediğinde “Kaydet” butonu aktif 

olmayacaktır.  

3.6. Tebliğin (2018/17) 17. maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtildiği üzere; ÇKS’ye kayıtlı 

arazilerinde kendilerine ait tohumluk materyalini eken veya diken Yetkilendirilmiş 

Tohumculuk Kuruluşlarından başvuru sırasında eğer tohumluk satışı olmayacak ve üretilen 

materyal yeniden tohum üretimi için kullanılacak ise tohumluk alım/satım belgeleri 

istenilmeyeceği için bu gibi durumlarda; Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları kanuni 

defterlerine (yevmiye defteri veya karar defteri) "satış yapılmadığı ve yeniden tohum 

üretiminde kullanılacağı" açıklaması yapılarak ve sertifika numarası belirtilerek oluşturulan 

defter kaydının 

Fiş numarası (yevmiye defteri) veya sayfa numarası (karar defteri) “Fatura No” olarak, 

Kuruluşun ismini çağrıştıracak en fazla üç alfabetik karakter “Fatura Seri No” olarak,  

İlgili defter kaydının oluşturulma tarihi “Fatura Tarihi” olarak ve bu tarihin sertifika 

tarihinden sonra olmasına dikkat edilerek, 

Yeniden üretimde kullanılacak tohumluk miktarını (kg veya adet)  “Fatura Miktarı” olarak, 

“Birim Fiyat (TL/kg ve TL/Adet)” ve “Fatura Miktarı (TL)” metin kutularına “0”  (sıfır) 

değeri,  

Veri girişi yapılacaktır. Söz konusu verinin dosya kontrolünde yeniden tohumluk 

üretiminde kullanılacak materyalin tohumluk beyannamelerinden kontrol edilecektir. 

4. “Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretim Desteği (2018/4)” sayılı genelgemizde belirtilen 

esaslar çerçevesinde dosya kontrolleri yapılacaktır. Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları 

ihracata konu olmuş sertifikaları için sisteme veri girişi yapmayacaklardır. Ancak bir sertifikadan 

kısmen ihracata konu olmuş olan var ise ihracata konu olmayan miktarı (kg veya adet) için 

sisteme veri girişi yapılacaktır. Dosya kontrolünde bu sertifikaya ait ilgili miktarın düşümü 

yapılarak icmaller kesinleştirilecektir.  

5. Tebliğin (2018/17) askı ve askı sonrası işlemleri tanımlayan 21. maddesinin birinci fıkrasında 

“Yurt içi sertifikalı tohum/fidan üretim desteği için KEP marifetiyle duyuru yapılır” şeklinde yurt 

içi sertifikalı tohum/fidan üretim desteği askı sürecinin esası tanımlanmıştır. Buna göre 

başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlükleri Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşlarının 

ödemeye esas bilgilerini (İcmal-1 ve Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler) BELGENET üzerinden 

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşlarının kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerine 

göndereceklerdir. Gönderim sırasında kişisel bilgilerin gizliliği esası içerisinde Yetkilendirilmiş 

Tohumculuk Kuruluşu bazında ayrı ayrı bildirim yapılacaktır. Bu şekil şartları içerisinde yurt içi 

sertifikalı tohum/fidan üretim desteği askı sürecinin iş ve işlemleri tamamlanacaktır.  
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Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, KEP adreslerine gelen ödemeye esas bilgilerini 

(İcmal-1 ve Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler) en kısa süre içerisinde kontrol edecekler, doğru 

olması durumunda onaylarını, yanlış olması durumunda itirazlarını başvuruları kabul eden il/ilçe 

müdürlüklerine yazılı olarak yapacaklardır.  

Kesinleşen icmal bilgileri, başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüklerinde bekletilmeyecek ve 

Bakanlığa gönderilecektir.  Bu nedenle iller birden fazla icmal gönderebilecektir. İlk icmal 

sistemde normal olarak gelecek,  sonraki alınan icmaller fark icmal olarak çıkacaktır. Normal 

icmalden itibaren sıra numarası verilerek gönderilecektir. İcmallerin BELGENET’ten 

gönderiminden önce süreç yönetimi için “zafer.yasar@tarimorman.gov.tr” mail adresine konu 

kısmına yine ödemenin niteliğine göre “STÜD veya SFÜD…… İli …… nolu ödemesi” yazılarak 

gönderimi yapılacak, ön kontrol işleminden sonra BELGENET ile gönderimi yapılacaktır. 

BELGENET ile gönderimde üst yazıda konu kısmına yine ödemenin niteliğine göre ““STÜD 

veya SFÜD…… İli …… nolu ödemesi” yazılarak,  ödemelerin takibi açısından önceki 

ödemelere ait üst yazılar ilgide sıralı olarak belirtilecektir.   

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşunun ödemeye esas bilgilerinin oluşturulmasında Tebliğin 

(2018/17) ödeme icmallerinin hazırlanmasına dair kriterleri belirleyen 17. maddesinin yedinci 

fıkrasının (a) bendinde “YTK’lara ait satışı tamamlanan türler için tek icmal oluşturulmalıdır.” 

şeklinde tanımlanan esasa dikkat edilecektir.  

6. Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşlarının sisteme veri giriş sırasında oluşabilecek hatalar ve 

ekranda alacakları hata mesajları ile ilgili olarak  

6.1. “Aranan sertifika üreticisinin firma kaydı bulunamamıştır. Firma kayıtlı bulunup firma kodu 

girilmemiş veya hatalı olabilir. Lütfen sistem yöneticinize başvurunuz!” şeklinde alınan 

uyarı mesajı için Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları aşağıdaki metodu takip 

edeceklerdir.  

Vergi numarası kaydına göre bağlı oldukları il müdürlükleri veya yetki devri yapılan illerde 

ilçe müdürlüklerindeki tohum kontrolörlerine müracaat edeceklerdir. TBS=>Sistem 

Yönetimi=>Parametre Yönetimi=>Tohum Veri Yönetim Sistemi=>Kişi/Kuruluş Ekle 

menüsü ile açılan panelde sertifikalarının parti numaralarında yazan tohum üretici kodunu 

güncelleme yaptıracaklardır. Bu panel tohum kontrolörlerinin erişim yetkisindedir.   

6.2. “Aynı firma kodu birden fazla firmaya atandığı için tekil sertifika üreticisine 

ulaşılamamıştır. Lütfen sistem yöneticisine başvurunuz!” şeklinde alınan uyarı mesajı için 

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları aşağıdaki metodu takip edeceklerdir. 

Tohum üretici kodunun veri tabanında çakışması nedeniyle oluşmaktadır. Yetkilendirilmiş 

Tohumculuk Kuruluşları vergi numarası kaydına göre bağlı oldukları ilde tohum 

kontrolörlerine müracaat edeceklerdir. Önce TBS=>Sistem Yönetimi=>Parametre 

Yönetimi=>Tohum Veri Yönetim Sistemi=>Kişi/Kuruluş Ekle menüsü ile açılan panelde, 

sertifikalarının parti numaralarında yazan tohum üretici kodunu güncelleme 

yaptıracaklardır. Hatanın devam etmesi halinden “zafer.yasar@tarimorman.gov.tr” mail 

adresine konu kısmına “Tekil sertifika üreticisine ulaşılamaması” yazarak, hata mesajı alan 

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşunun, TBS Kayıt ID No (gerçek kişiliklerde T.C. 

kimlik numarası, tüzel kişiliklerde vergi numarası), tohumluk sertifikasının parti 

numarasında da yazan dört haneli nümerik tohum üretici kodu, Yetkilendirilmiş 

Tohumculuk Kuruluşu adına TBS kullanıcısının ID numarası (T.C. Kimlik Numarası) 

gönderilecektir.  

Bazı illerde tohum yetiştirici kodunun Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı’nda 

verilen kodlamaya göre yapılmadığı, sadece dört haneli nümerik kodlama yapıldığı, bunun 

da veri tabanında tohum üretici kodu ile çakıştığı görülmüştür. Bu soruna ilişkin 16.11.2018 
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tarih ve 53231444-110.07-E.3372650 sayılı ve “Yetkilendirme Belgeleri 1. Aşama Kayıt ve 

Güncelleme İşlemleri” konulu yazımız ile özellikle tohum yetiştiricisi, tohum üreticisi ve 

fidan üreticisi belge numaralarının güncellenmesi ile ilgili ilk bildirim yapılmıştır. İkinci 

bildirim 11.12.2018 tarih ve 53231444-510.01-E.3665017 sayılı ve “Yetkilendirme 

Belgeleri 1. Asama Kayıt ve Güncelleme İslemleri Revizyonu” konulu yazımız ile 

yapılmıştır.  

 


