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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 

tarım ve hayvancılık desteklerinin çeşitleri ile usul ve esaslarını belirlemektir. 
(2) Bu Yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesinin tarımsal destekleme amacıyla 

yapacağı her türlü faaliyet ve hizmeti kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;  
a) Çiftçi Belgesi: Bağlı bulunulan Ziraat Odasından alınmış müracaat yılı itibarıyla 

onaylanmış belgeyi,  
b) Daire Başkanı: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanını, 
c) Daire Başkanlığı: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını, 
ç) Destek: Tarımsal destek amacıyla tarımsal tesislerin yapımı, bakımı, onarımı ve 

işletilmesi, bitkisel ve hayvansal üretim malzemelerinin temini, toplu tarımsal sulama tesislerinde 
kullanılan elektrik enerjisinin üretimi veya temini, yangın ve doğal afet ile ilgili tarımsal yardımlar 
ile tarımsal üretimi desteklemek üzere yürütülen diğer faaliyet ve hizmetleri,  

d) Enerji Desteği Sözleşmesi: İdare ile tarımsal sulama tesisini işleten tüzelkişi arasında 
imzalanan ve işletmeciye İdare tarafından tahsis edilen enerji miktarını ve/veya bedeli ile enerji 
desteğinin şartlarını içeren ve en fazla iki yıl süreli sözleşmeyi, 

e) Enerji harcamaları: İdareye ait olup İdare veya diğer tüzelkişilerce işletilen veya diğer 
kamu kurumları tarafından yaptırılarak hizmete açılan ve mevzuatına uygun bir sözleşme ile İdare 
tarafından işletilen toplu sulama tesislerinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan elektrik enerjisinin 
tedariki için üretilen enerji miktarını veya tedarikçiye ödenen meblağı,  

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter 
Yardımcısını, 

g) İdare: Antalya Büyükşehir Belediyesini, 
ğ) İl/İlçe Müdürlüğü: Antalya İl veya İlçeleri İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüklerini, 
h) İşletme Devir Sözleşmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki İdareye ait tarımsal tesislerin 

işletme haklarının bakım, onarım ve işletme masrafları tüzelkişiliğe ait olmak üzere bedelsiz olarak 
İdarece uygun bulunan şartlarla ve uygun bulunan talep sahibi tüzelkişilere devredilmesi için 
İdarece hazırlanan ve İdare ile işletmeci tüzelkişi arasında imzalanan sözleşmeyi,  

ı) Muhtarlık: İdare tarafından destek verilecek olan veya verilen Antalya il mülki sınırları 
içindeki mahalle muhtarlığını, 

i) Örtü altı kayıt sistemi belgesi (ÖKS) : İl/İlçe Müdürlüklerince verilmiş örtü altı sistemine 
kayıt belgesini, 

j) Tarımsal tesis: Her türlü kapalı ve açık sistem sulama tesisleri, sulama ve hayvan içme 
suyu göletleri, toprak koruma ve ıslahı tesisleri, bitkisel veya hayvansal kökenli tarım ürünlerinin 
depolanması için yapılan soğuk hava depolama, tasnif ve paketleme tesisleri, tarımsal sulama amaçlı 
kullanılan enerjinin üretimi için yapılacak her türlü enerji üretim tesisleri, toplu hayvan barınakları, 
toplu hayvan sağım yerleri, süt toplama merkezleri ve süt soğutma tankı gibi tesisleri, 
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k) Tüzelkişi: Tarım ve hayvancılık alanında meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçları ile 
iktisadi menfaatlerini koruma amacıyla tarımsal ve hayvansal üretim, yetiştirme, işleme ve 
pazarlama alanında faaliyet gösteren üretici ortaklı tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarımsal 
sulama kooperatifleri, sulama birlikleri, tarımsal üretici birlikleri ve ziraat odalarını, 

l) Üretici: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi 
veya yetiştirme devresi bitkisel ve hayvansal üretim yapan gerçek ve tüzel kişiyi, 

m) Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarı: Tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinin 
üretimi amacıyla İdarece yaptırılan her türlü enerji üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisi 
miktarını, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Destekleme Esasları ve Çeşitleri 

 
Esaslar 
MADDE 4- (1) İdare bu Yönetmelik kapsamındaki tarım desteklemelerinde Antalya il mülki 

sınırları içerisinde fiilen tarımsal üretim faaliyetinde bulunan üreticilere ve tüzelkişilere destek verir.  
(2) İdare, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun 

olarak Antalya il mülki sınırları dışındaki mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
işbirliği halinde tarımı destekleme amaçlı ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla 
gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. 

(3) İdare, bu Yönetmelik kapsamında yapacağı Hayvansal ve Bitkisel üretim destekleri ile 
tarımsal amaçlı eğitim, bilgi yarışması, yayın ve demonstratif amaçlı tarımsal destek çalışmalarını 
Daire Başkanlığının bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla, şartlarının İdare tarafından belirlendiği 
protokol kapsamında İl/İlçe Müdürlükleri veya tüzel kişiler ile ortaklaşa düzenleyeceği projeler 
çerçevesinde de yapabilir. Bu durumda Daire Başkanlığı bütçesinde bu amaçla tahsis edilmiş 
ödenek, taraflarca imzalanacak Protokol çerçevesinde Daire Başkanlığınca kullanılabileceği gibi, 
Daire Başkanlığının teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile Protokolün diğer tarafı olan tüzel 
kişiler hariç İl/İlçe Müdürlüklerine aktarılarak da kullanılabilir.  

(4) Destekler, İdarenin bütçe imkânları çerçevesinde İdarece uygun bulunan şekillerde 
verilir. Her destek çeşidi için bu Yönetmelikte belirlenen azami destek oranları bu Yönetmelikte 
belirtilen hallerde Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile azaltılabilir. 

(5) Destekler, bu Yönetmelik hükümlerine göre hak sahibi olarak belirlenen üreticilere veya 
tüzel kişilere nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak malî ve teknik imkânlar çerçevesinde verilir.  

(6) Destek talepleri bu Yönetmelikle belirlenen zamanlarda yapılır. Ancak belirlenen 
zamanda yapılan taleplerin karşılanmasına rağmen Daire Başkanlığının yılı bütçesinde ödenek 
bakiyesi kalırsa İdare diğer zamanlarda yapılan talepleri de karşılayabilir.  

(7) Beyan edilen adreste bulunamadığı için tebligat yapılamayan veya talebi uygun bulunup 
tebligat yapılmasına rağmen belirtilen zamanda gerekli işlemleri yapmayan üretici veya 
tüzelkişilerin destek hakları iptal edilerek yerlerine varsa yedek talep sahipleri aynı kurallara göre 
dâhil edilirler. 

(8) İdare, destek kapsamına almadığı veya destek kapsamına alındığı halde karşılanamayan 
talepler sebebiyle, müracaat sahiplerine karşı herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

(9) Bu Yönetmelikte belirlenen desteklere ait talep sahipleri tarafından karşılanması gereken 
katkı payı oranları, Daire Başkanlığının yılı bütçesine ödenek konulması kaydıyla Daire 
Başkanlığının teklifi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile azaltılabilir veya 
tamamen kaldırılabilir.  
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Destek çeşitleri 
MADDE 5- (1) İdare tarafından tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla verilecek 

destek çeşitleri şunlardır: 
a) Bitkisel üretim desteği, 
b) Hayvansal üretim desteği, 
c) Tarımsal tesisler yapım ve büyük onarım desteği, 
ç) Tarımsal tesisler küçük onarım desteği, 
d) Elektrik enerjisi desteği, 
e) Yangın ve doğal afet zararlarını telafi desteği, 
f) Tarımı desteklemek üzere yürütülen diğer faaliyet ve hizmetler için verilen diğer destekler. 
 
Bitkisel üretim desteği 
MADDE 6- (1) Bitkisel üretim desteği, tarımsal üretimi artırmak ve kalitesini yükseltmek 

amacıyla yapılacak sertifikalı fide-fidan-tohum, sera yapım malzemesi, sera yakıtı, yetkili 
mercilerce yapılacak teknik düzenlemelere ve standarda uygun gübre gibi açık ve kapalı alanlarda 
yapılacak bitkisel üretimde kullanılan malzemeler ile kimyasal mücadele ilaçları hariç bitkisel 
üretimde kullanılan yapışkan, renk veya feromon tuzak gibi biyolojik ve biyoteknik mücadele 
malzemelerinin teminini içerir. Bitkisel üretim desteği tutarının, nakliye ve yasal yükümlülükler 
dâhil İdarece tahmin edilecek ve talep sahibine bildirilecek miktarının  %75’i İdare tarafından ve 
%25’i hak sahibi tarafından katkı payı olarak karşılanır.  

(2) Bitkisel üretim desteği için, her yıl Ekim ayı sonuna kadar açık veya kapalı alan olarak 
toplamda 3 dekardan fazla ve 20 dekardan az arazisi olan Üreticiler tarafından desteğin kendilerine 
fiilen ulaştırılacağı tarihi de belirten dilekçeleri ile aşağıdaki belgelerle:  

a) Dilekçe (Ek-1), 
b)Tapu veya hukuken geçerli kira sözleşmesi, 
c) Bağlı bulunulan Ziraat Odasından alınmış çiftçi belgesi veya ilgili oda kayıt belgesi, 
ç) Örtü altı üretim yapılacaksa İl/İlçe Müdürlüğünden alınmış örtü altı kayıt sistemi belgesi, 
d) Ücretli çalışmadığına dair SGK belgesi, 
ile İdareye müracaat edilir. 
 (3) Yapılan müracaatlar Daire Başkanlığı tarafından kurulacak 3 kişilik Teknik Komisyon 

tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, belgeler üzerinde ve yerinde yapılan 
değerlendirmelere göre 20 iş günü içinde uygunluk yönünden sonuçlandırılır. 

(4) Teknik Komisyon tarafından uygun bulunan taleplerin miktarı, çeşidi, yoğunluğu, temin 
talep tarihleri ve Antalya ilinin yılı genel tarımsal yönelimleri dikkate alınarak, yılı bütçesine bu 
amaçla konulmuş ödenek çerçevesinde, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreter Yardımcısının 
onayı ile yılı destek kapsamına alınacak malzemeler, hak sahibine teslim edileceği tarihler ve hak 
sahipleri liste halinde asil ve yedek olarak belirlenir (Ek-2) ve belirlenen asil hak sahiplerine 10 gün 
içinde Daire Başkanlığınca tebligat yapılır (Ek-3). 

 (5) Uygun bulunarak kendisine tebligat yapılan hak sahipleri; tebligat tarihinden itibaren 
tebligatta bildirilen süre içinde Daire Başkanlığına müracaat ederek Üretici Taahhütnamesini (Ek-
4) imzalar ve birinci fıkra hükümlerine göre kendileri tarafından karşılanacak olan ve İdare 
tarafından kendilerine bildirilen destek miktarı katkı payını İdarenin hesabına nakit ve peşin olarak 
yatırarak ödeme belgesini Daire Başkanlığına verir. 

(6) Yapılan tebligata rağmen beşinci fıkradaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen hak 
sahiplerinin hakları başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek yerlerine yedek hak 
sahipleri listesinden sıra ile belirlenen yeni hak sahipleri için de aynı işlemler uygulanarak yılı 
bitkisel üretim destek miktarı ve hak sahipleri kesinleştirilir. Hakları bu fıkra hükmüne göre iptal 
edilen hak sahiplerinin peşin ödedikleri katkı payları, hak sahipliği iptali tarihinden itibaren 30 
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takvim günü içinde ve müracaatları halinde faiz tahakkuk ettirilmeden beyan edecekleri banka 
hesabına havale ile veya nakit olarak elden iade edilir. 

(7) Kesinleşen destek miktarına göre gerekli mal veya malzeme dördüncü fıkra hükümlerine 
göre hak sahiplerine teslim edileceği zamanlar da dikkate alınarak, gerekiyorsa birden fazla mal 
alımı yoluyla Daire Başkanlığı tarafından tabi olduğu Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin 
edilerek, İdare ambarından veya Daire Başkanlığının takdiri ile mal veya malzemelerin üretim veya 
imalat yerinden kesinleşen hak sahiplerine ayni olarak tutanakla teslim edilir. 

 
Hayvansal üretim desteği 
MADDE 7- (1) Hayvansal üretim desteği büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan, arıcılık, 

ipek böcekçiliği ve su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılan mevzuatına uygun işletme ve ticari yem, 
suni tohumlama, arı kovanı gibi üretim için kullanılan her türlü malzemeler ile hayvansal aşı, 
kimyasal ve biyolojik kökenli mücadele ilaç ve araçları gibi hastalık ve zararlılarla mücadele 
malzemelerinin teminini içerir. Hayvansal üretim desteği tutarının, nakliye ve yasal yükümlülükler 
dâhil İdarece tahmin edilecek miktarının  %75’i İdare tarafından ve talep sahibine bildirilecek %25’i 
hak sahibi tarafından katkı payı olarak karşılanır.  

 (2) Hayvancılık malzemesi desteği için her yıl Ekim ayı sonuna kadar 2-10 büyükbaş 
hayvan, 10-100 küçükbaş hayvan, 20-100 kanatlı hayvan, 20-50 kovan arı, 5-50 kutu ipek böceği 
varlığına sahip üreticiler ile  5-20 ton yıllık üretim kapasitesi varlığına sahip  su ürünleri 
yetiştiricileri, desteğin kendilerine fiilen ulaştırılacağı tarihi de belirten dilekçeleri ile birlikte 
aşağıdaki belgelerle:  

a) Dilekçe (Ek-1), 
b)Tapu veya hukuken geçerli kira sözleşmesi, 
c) Bağlı bulunulan Ziraat Odasından alınmış çiftçi belgesi veya ilgili oda kayıt belgesi, 
ç) İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış hayvan varlığına ait belge, 
d) Ücretli çalışmadığına dair SGK belgesi, 
doğrudan İdareye müracaat edilir. 
(3) Yapılan müracaatlar Daire Başkanlığı tarafından kurulacak 3 kişilik Teknik Komisyon 

tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belgeler üzerinde ve yerinde yapılan 
değerlendirmelere göre 20 iş günü içinde uygunluk yönünden sonuçlandırılır.  

(4) Teknik Komisyon tarafından uygun bulunan taleplerin miktarı, çeşidi, yoğunluğu, temin 
talep tarihleri ve Antalya ilinin yılı genel tarımsal yönelimleri dikkate alınarak, yılı bütçesine bu 
amaçla konulmuş ödenek çerçevesinde, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreter Yardımcısının 
onayı ile yılı destek kapsamına alınacak malzemeler veya sunulacak hizmetler, hak sahibine teslim 
edileceği tarihler ve hak sahipleri liste halinde asil ve yedek olarak belirlenir (Ek-6) ve belirlenen 
asil hak sahiplerine 10 gün içinde Daire Başkanlığınca tebligat yapılır (Ek-7). 

 (5) Uygun bulunarak kendisine tebligat yapılan hak sahipleri; tebligat tarihinden itibaren 
tebligatta bildirilen süre içinde Daire Başkanlığına müracaat ederek Yetiştirici Taahhütnamesini 
(Ek-8) imzalar ve birinci fıkra hükümlerine göre kendileri tarafından karşılanacak olan ve İdare 
tarafından kendilerine bildirilen destek miktarı katkı payını yine  kendilerine bildirilen tarihe kadar 
İdarenin hesabına nakit ve peşin olarak yatırarak ödeme belgesini Daire Başkanlığına verir.  

(6) Yapılan tebligata rağmen beşinci fıkradaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen hak 
sahiplerinin hakları başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek yerlerine yedek hak 
sahipleri listesinden sıra ile belirlenen yeni hak sahipleri için de aynı işlemler uygulanarak yılı 
hayvansal üretim destek miktarı ve hak sahipleri kesinleştirilir. 

(7) Kesinleşen destek miktarına göre: 
a) Gerekli mal veya malzemeler Daire Başkanlığı tarafından tabi olduğu Kamu İhale Kanunu 

hükümlerine göre mal alımı yapılarak kesinleşen hak sahiplerine İdare ambarından veya Daire 
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Başkanlığının takdiri ile mal veya malzemelerin üretim veya imalat yerinden ayni olarak hak 
sahiplerine tutanakla teslim edilir. 

 b) Gerekli olan hizmetler Daire Başkanlığı tarafından tabi olduğu Kamu İhale Kanunu 
hükümlerine göre hizmet alımı ile temin edilerek veya kendi alet, edavat ve personel varlığı 
kullanılarak kesinleşen hak sahiplerine hizmet sunumu şeklinde Daire Başkanlığının takdir edeceği 
yerde hak sahiplerine hizmet sunumu şeklinde sunulur. 

 
Tarımsal tesis yapım ve büyük onarım desteği 
MADDE 8- (1) Tarımsal tesis yapım ve büyük onarım desteği, vergiler hariç olmak üzere 

yaklaşık maliyeti 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal sınırların 4734 sayılı Kanunun  
67 nci maddesi uyarınca her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenmiş tutarını aşan tutardaki 
tarımsal tesis yapım ve onarım desteğidir. 

(2) Tarımsal tesis yapım ve büyük onarım desteği çerçevesinde Daire Başkanlığı tarafından 
tarımsal tesisin inşaat ve donanımları yaptırılabilir, onarılabilir ve amacına uygun olarak tadil 
edilebilir. Akabinde bu tesisin kullanım hakkı hak sahiplerine devredilir. 

(3) Tarımsal tesis yapım ve büyük onarım desteği, İdarece işletilmesi öngörülen tesisler 
hariç, en az 7 üreticiye hizmet veren tüzel kişilere verilir. 

(4) Tarımsal tesis yapım ve büyük onarım desteği için tesisi işletecek bir tüzel kişi üretici 
tarafından İdareye müracaat edilir (Ek-9). 

(5) Yapılan müracaatlar Daire Başkanlığı tarafından kurulan 3 kişilik Teknik Komisyon 
tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlendirilir. Teknik Komisyon ve Daire 
Başkanlığı tarafından uygun bulunan müracaatlar için Ön/Kesin/Uygulama Projeleri hazırlatılır. 

(6) Hazırlanan projelerle Daire Başkanlığı bütçe programına teklif edilen tarımsal tesis 
yapım ve büyük onarım destekleri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından bütçe programında 
ismen gösterilir.  

(7) Bütçe programında yer alan tarımsal tesis yapım ve büyük onarım destek taleplerine ait 
projelerin talep sahibi tüzel kişilerine, yılı bütçesinin açıklanmasından itibaren 30 takvim günü 
içinde İdareye müracaat ederek İşletme Devir Sözleşmesini (Ek-10) imzalamaları için Daire 
Başkanlığı tarafından tebligat yapılır (Ek-11). Talep sahibi üretici olan projeler için ise 90 takvim 
günü içerisinde ilgili mevzuatı çerçevesinde tesisi işletecek tüzel kişiliği oluşturmaları ve İşletme 
Devir Sözleşmesini imzalamaları için Daire Başkanlığı tarafından tebligat yapılır (Ek-12). 

(8) Tüzel kişilikler tarafından İşletme Devir Sözleşmesi imzalanan destek projeleri ile 
üçüncü fıkraya göre İdare tarafından işletileceği belirlenen tesisler 4734 sayılı Kanun kapsamında, 
bu destek çeşidi için ayrılan ödeneklere bağlı kalınarak %100 ü Daire Başkanlığı tarafından 
yaptırılır.  

(9) Belediye Meclisi kararıyla, idareye ait tarımsal tesislerin kullanım hakkı, müracaat sahibi 
veya istemeleri halinde uygunluğu İdarece kabul edilen başka tüzel kişiliğe, İşletme Devir 
Sözleşmesi ile en fazla 10 yıl için bakım ve işletme masrafları kendisine ait olmak üzere bedelsiz 
olarak devredilebilir. Sözleşme süresinin bitmesinin ardından, tarafların anlaşması üzerine sözleşme 
süresi 10’ar yıl için tesisin kullanım süresince tekraren uzatılabilir. 

(10) İdare bu madde hükümlerine göre desteklenen tarımsal tesislerin işletilmesini; 
a) Hak sahibi tüzel kişiye devredilememesi, 
b) Hak sahibi tüzel kişiye devredildikten sonra tüzel kişinin sözleşme şartlarına aykırı 

davranması, 
c) Hak sahibi tüzel kişinin tüzel kişiliğinin ortadan kalkması, 
ç) Daire Başkanlığının göreceği diğer lüzumlu, 
hallerde Daire Başkanlığının teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kendisi üstlenebilir 

veya Belediye Başkanının onayı ile başka bir tüzel kişiye devredebilir. 
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(11) Bu Yönetmelik kapsamında İdarece yapılacak tarımsal tesislerin yapımı için; 
üreticilerin kendi aralarında bir tüzelkişilik oluşturarak, tesisin yapım giderinde kullanılmak 
kaydıyla en az %30 oranında nakdi bağışta bulunmaları halinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 
kararıyla talep edilen tesisin yapımına İdarenin bütçe imkânlarının da uygun olması halinde öncelik 
verilebilir. 

(12) Bütçe programında yer almasına rağmen tebligatta belirtilen sürede hak sahibi tüzel 
kişilerce İşletme Devir Sözleşmesi imzalanmayan projeler iptal edilir. 
 

Tarımsal tesis küçük onarım desteği  
MADDE 9- (1) Tarımsal tesis küçük onarım desteği, vergiler hariç olmak üzere yaklaşık 

maliyeti 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendinde belirtilen parasal sınırların 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca her yıl Kamu 
İhale Kurumu tarafından güncellenmiş tutarını aşmayan tutardaki tarımsal tesis onarım desteğidir. 

(2) Tarımsal tesis küçük onarım desteği çerçevesinde ihtiyaç duyulan malzemenin tamamı 
Daire Başkanlığı tarafından karşılanabilir; işçilik ve diğer giderler ise hak sahibi tarafından 
karşılanır. 

(3) Daire Başkanlığının bütçesine bu amaçla ödenek konulması kaydıyla, küçük onarım 
kapsamında yapılacak giderlerin, malzeme ve işçilik dahil tamamının Daire Başkanlığınca bu destek 
kapsamında yaptırılması Daire Başkanlığının teklifi Genel Sekreterin onayı ile İdarenin 
takdirindedir.  

(4) Tarımsal tesis küçük onarım desteği kapsamında alınacak malzemelerin cins ve miktarı 
Daire Başkanlığınca takdir edilerek İdare ambarına ayni olarak temin edilir.  

(5) Tarımsal tesis küçük onarım desteği için; her yıl Ocak ayı sonuna kadar tesisten 
yararlanan en az 7 üretici, tesisin bulunduğu mahalle muhtarlığı veya tesisin işletmecisi tüzel kişi 
tarafından aşağıdaki belgelerle İdareye müracaat edilir: 

a) Dilekçe (Ek-13), 
b) Tesisten yararlanan üretici listesi (Ek-14) 
c) İdare tarafından yapılacak destek hariç diğer tüm ihtiyaçların kendisi tarafından 

karşılanacağına dair taahhütname (Ek-15). 
(6) Yapılan müracaata ait destek için gerekli malzemenin cins ve miktarı Daire 

Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreter Yardımcısının onayı ile belirlenir (Ek-16).  
(7) Hak sahiplerine Daire Başkanlığınca hak ettikleri malzeme cins ve miktarı ile malzemeyi 

almadan kendilerince yapılması gereken işlemler ve bu işlemlerin yapılması için gerekli Daire 
Başkanlığınca takdir edilecek süre tebliğ edilir (Ek-17). 

(8) Hak sahiplerine yapılacak tebligata rağmen tebligatta belirtilen işlemleri verilen sürede 
yerine getirmeyenlerin müracaatları iptal edilir.  

 
Elektrik enerjisi desteği  
MADDE 10- (1) Elektrik enerjisi desteği;  
a) İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup İdare tarafından işletilen, 
b) İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup tüzel kişiler tarafından işletilen, 
c) Diğer kamu kurumları tarafından yaptırılarak hizmete açılan ve İdare tarafından işletilen,  
toplu sulama tesislerinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan elektrik enerjisinin sübvanse 

edilmesidir.  
(2) Elektrik enerjisi desteği ödemesi, 
a) İdare ile yetkili elektrik dağıtım şirketi arasındaki anlaşmaya bağlı olarak;  
1) İdare tarafından işletilen sulama tesislerinde; yetkili elektrik dağıtım şirketi ile İdare 

arasında,  
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2) Tüzelkişiler tarafından işletilen sulama tesislerinde; yetkili elektrik dağıtım şirketi ile 
tüketim birleştirmesi yaptığı tüzel kişileri temsilen İdare arasında, 

üretilen elektrik enerjisi miktarı kullanılarak, tüketilen elektrik enerjisinin kwh miktarı 
üzerinden mahsuplaşma yoluyla, 

b) İdare ile işletmeci tüzel kişi arasındaki anlaşmaya bağlı olarak; İdare veya tüzel kişiler 
tarafından işletilen sulama tesislerinde, yetkili elektrik dağıtım şirketince belirlenen tüketim 
miktarının TL olarak bedeli,  

üretilen elektrik enerjisinin tüketim fazlası olacak miktarının, ilgili mevzuatı uyarınca yetkili 
elektrik dağıtım şirketine satışı üzerinden elde edilecek bedeli kullanılarak; sulama tesisinin 
elektriğini sağlayan yetkili elektrik dağıtım şirketi nezdinde tüketici abonesi olan İdare veya 
tüzelkişiler adına, İdare tarafından yetkili elektrik dağıtım şirketine TL cinsinden doğrudan ödeme 
yoluyla yapılır. 

c) Yapılacak enerji desteği ödemelerinde;  
1) Bu fıkranın (a) veya (b) bentlerine göre yapılmasına,  
2) Destek kapsamına alınacak sulama tesislerinin belirlenmesine,  
3) Belirlenen sulama tesislerinin tüketimlerinin destek kapsamına alınacak toplu veya ayrı 

ayrı oranlarının tespitine, 
Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile karar verilir.  
(3) Elektrik enerjisi desteği için her yıl Kasım ayı sonuna kadar tarımsal sulama tesisini 

işletecek tüzelkişi tarafından aşağıdaki belgelerle İdareye müracaat edilir:: 
a) Dilekçe (Ek-18), 
b) Tüzelkişinin müracaat konusu tarımsal sulama tesisi için yetkili elektrik dağıtım 

şirketinden aldığı abonelik sözleşmesi. 
(4) Üçüncü fıkraya göre yapılan tüzelkişi müracaatları ile İdarece işletilen sulama tesislerine 

ait enerji destek talepleri, Daire Başkanlığı tarafından kurulan 2 ziraat mühendisi ve 1 elektrik 
mühendisinden oluşan 3 kişilik Teknik Komisyon tarafından 31 Aralık tarihine kadar sulama 
tesisinin proje verileri, üretilen elektrik enerjisi miktarı ve 10 uncu maddenin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkra hükümleri dikkate alınarak incelenir. Teknik Komisyonca hazırlanacak ve müracaat 
sahiplerine verilecek elektrik enerjisi desteğinin miktar ve şeklini gösterir uygun bulunan hak 
sahipleri listesi Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile belirlenir (Ek-19). 

(5) Hak sahiplerine Enerji Desteği Sözleşmesi imzalamaları için onay tarihinden itibaren 15 
gün içinde tebligat yapılır (Ek-20). İdare adına Genel Sekreter Yardımcısı ile hak sahibi tüzelkişi 
arasında Enerji Desteği Sözleşmesi imzalanır (Ek-21). Enerji Desteği Sözleşmesinde desteğin kwh 
cinsinden miktarı veya TL cinsinden bedeli ile tarafların yükümlülükleri gösterilir. 

(6) Yapılan tebligata rağmen tebligatta verilen süre içinde 10 uncu maddenin ikinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında ödenecek taleplerin sahiplerince, İdarenin yetkili elektrik dağıtım 
şirketi nezdinde tüketim birleştirmesi yapabilmesi için gerekli vekâletname ile birlikte İdareye 
başvurarak, İdare ile Enerji Desteği Sözleşmesi imzalamayan tüzelkişilerin hakları başkaca hiçbir 
işleme gerek kalmadan iptal edilerek, kendilerine tahsis edilen destek miktarı veya bedeli varsa 
yedek hak sahiplerine aynı usullerle tahsis edilir, yedek talep sahibi yoksa tahsise konu miktar ilgili 
mevzuatı uyarınca yetkili elektrik dağıtım şirketine satış bedeli üzerinden İdarenin bu amaçla 
açacağı ayrı bir hesapta gelecek yıllarda kullanılmak üzere bekletilir. 

(7) Tüzelkişiler tarafından işletilen sulama tesislerinde, Enerji Desteği Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmaması halinde İdare;  Sulama Tesisi İşletme Devir Sözleşmesini tek taraflı olarak 
feshederek sulama tesisini kendisi işletebilir veya başka bir istekli tüzelkişiye de işlettirebilir. 
 

Yangın ve doğal afet zararlarını telafi desteği 
MADDE 11- (1) Yangın ile su baskını, heyelan, hortum, deprem gibi doğal afetlerin 

meydana gelmesi halinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ve ödenek tahsisi üzerine 
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üreticilere nakdi ve ayni yardım verilebilir. Zarara sebep olan olayın üreticinin ihmali veya kastı 
sebebiyle oluşmadığının Daire Başkanlığınca belirlenmesi kaydıyla destek verilir. 

(2) Afetzede üreticiler İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılan afet zararı 
tespit tutanağı işlemlerinin tamamlanmasından ve varsa Kaymakamlıklarca Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yardımların kesinleşmesinden itibaren 
30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle İdareye müracaat eder:  

a) Dilekçe (Ek-22), 
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçi kayıt belgesi, 
c) Afet zararı tespit tutanağı, 
ç) Varsa Kaymakamlıkça yapılan AFAD yardım ödemesi belgesi, 
d) Varsa tarım sigortasınca yapılan zarar ödemesi belgesi. 
(3) Yangın ve doğal afet zararlarını telafi desteği, Daire Başkanlığının bütçesine bu amaçla 

tahsis edilen ödenek kullanılarak belirlenen zarar bedelinden, AFAD ile tarım sigortalarınca ödenen 
bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının tamamı Daire Başkanlığınca üreticilere nakdi veya ayni 
olarak ödenebilir. 

 
Tarımı desteklemek üzere yürütülen diğer faaliyet ve hizmetler için verilen diğer 

destekler. 
MADDE 12- (1) Bu yönetmeliğin yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci 

maddeleri kapsamına girmeyen, ancak tarımsal amaçlı olarak yapılacak olan çiftçi eğitimleri, 
çiftçilerin tarımsal bilgi ve kültürlerini geliştirmeye yönelik yarışmalar ile tarımsal gıdaların hijyen 
ve güvenliği gibi tarımsal üretimi olumlu etkileyeceği Daire Başkanlığınca teklif edilen 
çalışmalarda kullanılacak mal, malzeme, alet, edavat ve her türlü ödül malzemeleri şeklindeki mal 
alımları ile reklam, yayın, karşılama, ağırlama şeklindeki hizmet alımları, Daire Başkanlığının yılı 
bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla Daire Başkanlığınca bu destek kapsamında karşılanır. 

(2) Bu madde kapsamında yapılacak destekler için herhangi bir müracaat veya zaman 
aranmaz. Desteğin yapılmasına duyulan ihtiyaç ve diğer şartlar Daire Başkanlığının teklifi ve Genel 
Sekreterin onayı ile İdare tarafından belirlenir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tebligat, Uygulama, Denetim, Cezai İşlemler, Yürürlük, Yürütme 

 
Tebligat  
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre destek almaya hak kazanan üretici ve 

tüzelkişilere yapılacak tebligat, müracaat sırasında beyan ettikleri adresleri üzerinden 11/2/1959 
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre veya elden yapılır. 
 

Uygulama 
MADDE 14-  (1) Destek almaya hak kazanan, sözleşme imzalayan ve katkı payını ödeyen 

hak sahipleri için yapılacak tarım malzemesi, hayvancılık malzemesi ve tarımsal tesis küçük onarım 
destekleri, ayni olarak Daire Başkanlığı tarafından İdare ambarından 28/12/2006 tarihli ve 
2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak üretici veya tüzel kişilere tutanakla teslim edilir.  

(2) Tarımsal tesis yapım ve büyük onarım destekleri kapsamında talep edilen tarımsal 
tesisler Daire Başkanlığı tarafından İdarenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yaptırılarak 
kullanım hakları hak sahiplerine sözleşme ile devredilir.  

(3) Elektrik enerjisi desteği, Enerji Destek Sözleşmesindeki miktarına veya bedeline göre 
Daire Başkanlığı Tarafından bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre ödenir. 
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(4) Bu Yönetmelik kapsamında tarım malzemesi ve hayvancılık malzemesi destek 
haklarından yararlanan üreticiler yararlanma yılı hariç 1 yıl, tüzelkişiler ise 2 yıl geçmedikçe tekrar 
destek talebinde bulunamaz. 

 
Denetim  
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan desteklerin; Daire Başkanlığınca 

kurulacak Denetim Komisyonu marifetiyle her yıl sonu itibarıyla amaçları doğrultusunda kullanılıp 
kullanılmadığı kontrol edilir. Yapılacak denetimlerde amacı doğrultusunda kullanılmayan 
desteklerin hak sahipleri haklarında yasal işlem yapılmak üzere Denetim Komisyonunca Daire 
Başkanlığına rapor edilir. 

(2) Yapılan denetim ve raporlamalar gelecek yılların destekleme çalışmalarında kullanılmak 
üzere Daire Başkanlığınca kayıt altına alınır. 
 

Cezai işlemler 
MADDE 16- (1) İdare tarafından verilen desteği aldığı halde bu yönetmelik hükümlerine 

aykırı ve amacı doğrultusunda kullanmadığı tespit edilen hak sahiplerinin aldığı destek ayni veya 
bedeli mukabilinde nakdi olarak İdareye teslim edilir. Desteği aldığı halde bu yönetmelikte 
belirlenen amacı dışında kullananlar ile almayı taahhüt ettiği halde İdareden kaynaklanmayan ve 
talep sahibi tarafından kaynaklanan herhangi bir sebeple kendisine tahsis edilen destek hakkını 
kullanmaktan vazgeçen hak sahipleri bu Yönetmelik uyarınca verilen desteklerden,  desteğin 
alındığı yıl hariç sonraki üç yıl boyunca yararlanamaz. 

(2) Destek kapsamında İdareye verilen taahhütname veya İdare ile imzalanan Destek 
Sözleşmelerinde, sözleşme veya taahhütname hükümleri uyarınca karşılamaları gereken 
yükümlülüklerin karşılanmayan bedelleri, İdare tarafından kamu alacaklarının tahsiline ilişkin 
mevzuat uyarınca hak sahiplerinden tahsil edilir.  

 
Yürürlük 
MADDE 17- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 

yürütür. 
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