
Destek Adı 

Belge Teslim  

Başlangıç 

Tarihi 

Belge Teslim  

Bitiş Tarihi 
İstenilen Belgeler 

  

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark 

Ödemesi Desteği 

21/7/2022 2/5/2023 

Alım satım belgesi 

Borsa tescil beyannamesi (19/5/2023 tarihine kadar)  

Lisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS alım satım belgesi  

(ELÜS alım satım belgesi ibraz edilmesi durumunda; alım satım belgesi ve 

borsa onayı istenmez.),  

(DİTAP sözleşme kaydı ibraz edilmesi durumunda; borsa onayı istenmez.) 

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi 

Desteği 
30/9/2022 31/3/2023 

Alım satım belgesi 
Borsa tescil beyannamesi (17/4/2023 tarihine kadar)  

Lisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS alım satım belgesi  

(ELÜS alım satım belgesi ibraz edilmesi durumunda; alım satım belgesi ve 

borsa onayı istenmez.),  

(DİTAP sözleşme kaydı ibraz edilmesi durumunda; borsa onayı istenmez.) 

Kütlü pamuk için tohumluk sertifikası fotokopisi 

Küçük Aile İşletme Desteği 
Tebliğ yayım 

tarihi 
14/01/2023 Başvuru dilekçesi 

Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği 
Tebliğ yayım 

tarihi 

Tasiriye Faturası 

ve Alım Satım 
Belgesi ile 

29/9/2023 

Tasiriye faturası 

Alım satım belgesi 

Borsa tescil beyannamesi (20/10/2023 tarihine kadar) 

Lisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS alım satım belgesi  
(ELÜS alım satım belgesi ibraz edilmesi durumunda; alım satım belgesi ve 

borsa onayı istenmez.), 

 (DİTAP sözleşme kaydı ibraz edilmesi durumunda; borsa onayı istenmez.) 

Dane Zeytin Fark Ödemesi Desteği 
Tebliğ yayım 

tarihi 
18/5/2023 

Alım satım belgesi 

Borsa tescil beyannamesi (31/5/2023 tarihine kadar) 

Lisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS alım satım belgesi  

(ELÜS alım satım belgesi ibraz edilmesi durumunda; alım satım belgesi ve 

borsa onayı istenmez.),  

(DİTAP sözleşme kaydı ibraz edilmesi durumunda; borsa onayı istenmez.) 

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 

 (2023 Üretim Yılı) 

Tebliğ yayım 

tarihi 
28/7/2023 

 Tohumluk satış faturası 

 Tohumluk sertifikası fotokopisi 

 Fatura düzenleyen kişiye ait tohum üretici belgesi veya doku kültürü ile 
tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi fotokopisi (kamu 

kuruluşları hariç) 

 Gerekli durumda tohumluk analiz raporu 

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 
Tebliğ yayım 

tarihi 
31/10/2023 

YTK Belgesinin fotokopisi, 

YTK’ lardan tür bazında satışın tamamlandığı ve veri girişinin bitirildiğine dair 

beyan 

YTK Tarafından Beyan Edilen Tohum Alım Satım Belgesi ve Sertifika Bilgileri 

(EK-12) ve bu belge ekinde tohum alım satım belgeleri fotokopisi ve tohum 

sertifikaları fotokopisi 

Üretilen ve Sertifikalandırılan Tohum Üretim Bilgileri (EK-13) ve Tarla 

Kontrol Raporları fotokopisi 

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği 
Tebliğ yayım 

tarihi 
31/10/2023 

Fidan Üreticisi Tarafından Beyan Edilen Fidan Alım Satım Belgesi ve Sertifika 

Bilgileri (EK-17) ve bu belge ekinde fidan alım satım belgeleri fotokopisi ve fidan 

sertifika fotokopisi 
Üretilen ve Sertifikalandırılan Fidan Üretim Bilgileri (EK-18) 

Sertifikalı Fidan/Fide ve 

Standart Fidan Kullanım Desteği 

 

Tebliğ yayım 

tarihi 
30/12/2022 

 Taahhütname-2 (EK-23)  

 Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği talep formu (EK-25) 

 Fidan/fide satış faturası 
 Gerekli durumlarda bitki muayene raporu 

 Fatura düzenleyen kişiye ait fidan/fide üretici belgesi veya doku kültürü ile 

tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi fotokopisi (kamu 

kuruluşları hariç)  

Fidan /fide sertifikası, antepfıstığı üretim materyali (anaç) sertifika fotokopisi 

Yem Bitkileri Desteği 1/1/2022 30/12/2022  Yem Bitkileri Desteklemesi Tarım Arazisi Beyan Formu (EK-8)   

Organik Tarım Desteği 
Tebliğ yayım 

tarihi 
24/02/2023  

İyi Tarım Uygulamaları Desteği 
Tebliğ yayım 

tarihi 
24/02/2023 

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası 

İyi Tarım Uygulamaları destekleme ödemesi sertifika eki (EK-6) 

Örtüaltı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi belgesi (EK-7) 

Bombus Arısı Kullanım Desteği 
Tebliğ yayım 

tarihi  
30/12/2022 Alım satım belgesi 

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin 

Rehabilitasyonu Desteği 

Tebliğ yayım 

tarihi  
30/12/2022 Talep formu (EK-26) 

 


