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2012 YILI ORGANİK HAYVANCILIK İLAVE DESTEKLEME
TALİMATI

Organik tarım yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik ‘’ 2012 Yılında Yapılacak
Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ‘’07.05.2012 tarihli ve
28285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına ilişkin ‘Organik Hayvancılık İlave Destekleme
Ödemesi Yapılmasına Dair 2012/60 No’lu Tebliğ de 24.07.2012 tarih ve 28363 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ ile organik hayvancılık ilave
destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşlar ile organik hayvancılık faaliyetinde
bulunan yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Organik Hayvancılık İlave Desteklemelerinde (OHİD) söz konusu Tebliğ hükümleri
uygulanırken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.
A-Organik Anaç Sığır ve Manda Yetiştiriciliği, Buzağı, Anaç Koyun Keçi İlave
Desteklemesi :
1-Destekten Yararlanacak Yetiştiriciler:
a) Organik Tarım Yönetmeliğine göre yetiştiricilik yapan,
b) HDT(Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 2012 yılı)’nin 5 inci,
6 ncı, ve 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan,
c) OTBİS İcmal-1 ve OTBİS İcmal-2 de kayıtlı olan,
ç) Ekteki İş Takviminde belirtilen destek müracaat tarihlerinde 2012/60 No’lu Tebliğin EK-1’ine
uygun dilekçe ile kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuran yetiştiriciler destek konusuna
göre OHİD ‘den yararlanacaklardır.
Yetiştiricilerin OTBİS İcmal-1’de kayıtlı olup olmadığı “ÇKS içerisinde Tanımlı
Raporlar/Organik Hayvancılık OTBİS İcmal-1” bölümünden kontrol edilecek ve bu
kayıtlarla ilgili çıktı alınarak yetiştirici dosyasında muhafaza edilecektir.
OTBİS İcmal-1 ve OTBİS İcmal-2’ de kayıtları bulunmayan yetiştiriciler OHİD ‘den
yararlanamayacaklardır. Dolayısı ile OTBİS İcmal-1’in alındığı tarih olan 11/ 05/ 2012 den
sonra organik hayvancılığa başlayan yetiştiriciler başvuru yapmış olsalar dahi bu
destekleme döneminde OHİD ödemelerinden yararlanamayacaklardır.

2-Destek Kapsamına Giren Hayvanlar;
a) Destekleme konusuna göre HDT’ de belirtilen Hakediş icmallerinde yayınlanan,
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b) OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan aynı kulak küpe nolu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar
OHİD kapsamına girer.
3- İcmallerin Hazırlanması:
Söz konusu desteklerle ilgili ödemeye esas İcmal-1’lerin hazırlanmasında İl/ilçe Müdürlükleri
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi tarafından ;
a)-Öncelikle yetiştiricinin OTBİS İcmal-1’de kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir.
b)-Organik Tarım Bilgi Sisteminden(OTBİS) 31 Aralık 2012 tarihinde, HDT’de belirtilen
Hakediş İcmalleri ile karşılaştırmada kullanılacak ve OTBİS İcmal-2 kaydına esas olacak
Hayvansal: Hayvan Grupları—Küpe Numaraları rapor sorgusu, OTB’ lerce (Organik Tarım
Birimi) sistemden alınır, ilçe müdürlüklerine iletilir ve bir nüshası muhafaza edilir.
c)- HDT’de belirtilen desteklemeye esas Hakediş Listesinde yer alan yetiştiricilerin(organik
destekleme müracaatında bulunan) bu listedeki hayvanlarının kulak küpe numarası ile OTBİS
İcmal-2’dekiler karşılaştırılır.
ç)-Karşılaştırma neticesinde, destekleme konusuna göre HDT’de belirtilen Hakediş icmallerinde
yayınlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan aynı kulak
küpe nolu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar üzerinden desteklemeye esas İcmal-1’ler (2012/60
nolu Tebliğ’de EK-2, EK-3, EK-5,) oluşturulur ve askıya çıkartılır.
d)- Askıya çıkarma ve askıda kalma iş ve işlemleri HDT’de belirtilen zamanda ve esaslarda
birlikte uygulanır.
e)- HDT’nin 5 inci, 6 ncı, ve 7 nci maddesinde belirtilen zamanda il/ilçe müdürlüklerince
itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda desteklemeye esas İcmal-1 hazırlanır, onaylanır ve il
müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-1’in hazırlanması il müdürlüklerince yapılır.
f)- HDT’nin 5 inci, 6 ncı, ve 7 nci maddesinde belirtilen zamanda ilçelerden gelen onaylanmış
İcmal-1’ler ile merkez ilçenin İcmal-1’i il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek, destekleme
konusuna göre ayrı olarak hazırlanır ve il İcmal-1’lerini oluşturmak üzere birleştirilir, onaylanır
ve ödemeye esas olmak üzere hazırlanan icmaller Organik Anaç Sığır ve Manda Yetiştiriciliği,
Buzağı İlave Desteklemesi için 2013 Mart ayı sonuna kadar , Organik Anaç Koyun Keçi İlave
Desteklemesi için KKBS ‘den Anaç Koyun Keçi Desteklemesi Hakediş Listesinin
yayınlanmasını müteakip 25 gün içinde BÜGEM’e gönderilir.
g) Organik Tarım Birimleri ilçe müdürlüklerinin ihtiyaç duyacağı OTBİS verilerini sağlamak
hususunda gereken tedbirleri alır.
B-Organik Hastalıktan Ari İşletme İlave Desteklemesi:
1-Destekten Yararlanacak yetiştiriciler:
a) Organik Tarım Yönetmeliğine göre yetiştiricilik yapan,
b) HDT’nin 15 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan,
c)OTBİS İcmal-1 ve OTBİS İcmal-2 de kayıtlı olan,
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ç) Ekteki İş Takviminde belirtilen destek müracaat tarihinde 2012/60 No’lu Tebliğin EK-1’ine
uygun dilekçe ile kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuran yetiştiriciler OHİD ‘den
yararlanacaklardır.
Yetiştiricilerin OTBİS İcmal-1’de kayıtlı olup olmadığı “ÇKS içerisinde Tanımlı
Raporlar/Organik Hayvancılık OTBİS İcmal-1” bölümünden kontrol edilecek ve bu
kayıtlarla ilgili çıktı alınarak yetiştirici dosyasında muhafaza edilecektir.
OTBİS İcmal-1 ve OTBİS İcmal-2’ de kayıtları bulunmayan yetiştiriciler OHİD ‘den
yararlanamayacaklardır. Dolayısı ile OTBİS İcmal-1’in alındığı tarih olan 11/ 05/ 2012 den
sonra organik hayvancılığa başlayan yetiştiriciler başvuru yapmış olsalar dahi bu
destekleme döneminde OHİD ödemelerinden yararlanamayacaklardır.
2-Destek Kapsamına Giren Hayvanlar;
a) HDT’nin 15 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan desteklemeye esas
hakedişlerde yer alan hayvanlar, OTBİS İcmal-2’de de kayıtlı olması şartı ile, Organik
Hastalıktan Ari İşletme İlave Destekleme kapsamına alınır.
3- İcmallerin Hazırlanması:
Söz konusu destekle ilgili ödemeye esas İcmal-1’lerin hazırlanmasında İl/ilçe Müdürlükleri
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi tarafından ;
a)-Öncelikle yetiştiricinin OTBİS İcmal-1’de kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir.
b)-Organik Tarım Bilgi Sisteminden (OTBİS) 31 Aralık 2012 tarihinde, HDT’de belirtilen
Hakediş İcmalleri ile karşılaştırmada kullanılacak ve OTBİS İcmal-2 kaydına esas olacak
Hayvansal: Hayvan Grupları—Küpe Numaraları rapor sorgusu, OTB’ lerce (Organik Tarım
Birimi) sistemden alınır, ilçe müdürlüklerine iletilir ve bir nüshası muhafaza edilir.
c)- HDT’de belirtilen desteklemeye esas Hakediş Listesinde yer alan yetiştiricilerin (organik
destekleme müracaatında bulunan) bu listedeki hayvanlarının kulak küpe numarası ile OTBİS
İcmal-2’dekiler karşılaştırılır.
ç)- Bu karşılaştırma neticesinde aynı kulak küpe nolu hayvanlar üzerinden Organik Hastalıktan
Ari işletmelerde İlave Destekleme ödemesine esas İcmal-1’ler (2012/60 nolu Tebliğ’de EK-4)
oluşturulur, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2013 Mart ayı sonuna kadar BÜGEM’e
gönderilir.
d) Organik Tarım Birimleri ilçe müdürlüklerinin ihtiyaç duyacağı OTBİS verilerini sağlamak
hususunda gereken tedbirleri alır.
C- Organik Arılı Kovan İlave Desteklemesi ;
1-Destekten Yararlanacak yetiştiricilerin;
a) Organik Tarım Yönetmeliğine göre yetiştiricilik yapması
b) HDT’nin 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıması,
c) OTBİS İcmal-1’de ve Hakediş icmallerinin alındığı tarihte OTBİS’de de kayıtlı olması ve
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ç) Ekteki İş Takviminde belirtilen destek müracaat tarihinde 2012/60 No’lu Tebliğin EK-1’ine
uygun dilekçe ile kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri şarttır.
2) OTBİS İcmal-1 ve OTBİS’de kayıtları bulunmayan çiftçiler OHİD‘ den
yararlanamayacaklardır. Dolayısı ile OTBİS İcmal-1’in alındığı tarih olan 11/ 05/ 2012 den
sonra organik hayvancılığa başlayan yetiştiriciler başvuru yapmış olsalar dahi bu
destekleme döneminde OHİD ödemelerinden yararlanamayacaklardır.
3) Organik arılı kovan ilave desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, HDT’nin 10
uncu maddesinde belirtilen şartları sağlayan ve OTBİS’ de de kayıtlı olan aynı kovan numaraları
üzerinden desteklenir.
Yukarıdaki işlemler ve desteklemeye esas icmaller Bakanlık Bilgi İşlem Merkezince AKS
üzerinden oluşturulacaktır.
Gerek duyulması halinde Yetiştiricilerin OTBİS İcmal-1’de kayıtlı olup olmadığı “ÇKS
içerisinde Tanımlı Raporlar/Organik Hayvancılık OTBİS İcmal-1” bölümünden kontrol
edilebilir.
4- İcmallerin Hazırlanması;
a) Organik arılı kovan ilave desteklemesinde ödemeye esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ile Organik Tarım Birimlerince düzenlenir.
b)Düzenlenen organik arılı kovan ilave destekleme İcmal-1’leri (EK-6) askıya çıkartılır.
c) Askıya çıkartma ve askıda kalma iş ve işlemleri HDT’de belirtildiği zamanda ve esaslarda
uygulanır.
ç) HDT’nin 10 uncu maddesinde belirtilen zamanda il/ilçe müdürlüklerince itirazlar ve
değerlendirmeler doğrultusunda icmal-1 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.
Merkez ilçelerde İcmal-1 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.
d) HDT’nin 10 uncu maddesinde belirtilen zamanda ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-1’ler ile
merkez ilçenin İcmal-1’i il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek, İl sistem sorumlusu
tarafından AKS’den ilçeler bazında alınacak Organik Arılı Kovan İlave Destekleme İcmal-2
(Ek-7) onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 14 Aralık 2012 tarihine kadar BÜGEM’e
gönderilir.
e) Organik Tarım Birimleri ilçe müdürlüklerinin ihtiyaç duyacağı OTBİS verilerini sağlamak
hususunda gereken tedbirleri alır.
Ç- Ön İnceleme:
a) Yukarıda bahsi geçen destek konularında OHİD uygulamasına ilişkin olarak OTB’ler
tarafından OHİD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas icmaller
BÜGEM’e gönderilmeden önce, OTB’ler örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi
için en az % 10’a tekabül eden oranda denetim yapar. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha
sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön
incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.
b) OHİD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
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c) 2012/60 nolu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları
uygulanır. Ancak, söz konusu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin
çözümünde, il müdürlükleri OTB yetkilidir.
ç) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü
gerekli tedbirleri alır.
d) Ön incelemede, OTB’leri tarafından yapılacak kontrollerde yetiştiricilerin OTBİS ve HDT
hakediş icmallerinde desteklemeye hak kazanan hayvanlarının bulunduğu hayvancılık
işletmelerinin yerinde yapılacak kontrollerinde Organik Tarım Yönetmeliğine aykırı bir durum
bulunup bulunmadığı incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS ve HDT’deki kayıt ettirdikleri bilgiler ile
gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı
beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili
Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen
kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB’ler gelen münferit şikâyet ve
ihbarları ayrıca değerlendirir.
OHİD ödemelerinin yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, herhangi bir aksaklığa
meydan verilmeden ekte yer alan iş takvimine uygun olarak yürütülmesini rica ederim.

EKLER:
1-İş Takvimi (2 sayfa)
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ORGANİK HAYVANCILIK İLAVE DESTEKLEME ÖDEMESİ 2012 YILI
İŞ TAKVİMİ
Organik Anaç Sığır ve Manda Yetiştiriciliği , Buzağı İlave Desteklemeleri
Faaliyet

Tarih

Müracaatların kabulü

1 Aralık—31 Aralık 2012 (Anaç sığır)
1 Kasım---31 Aralık 2012 (Manda)
1 Ekim ----31 Aralık 2012 (Buzağı)

Ön İnceleme

21 Ocak 2013 tarihine kadar

OTBİS İcmal-2 ‘in alınması

31 Aralık 2012

İCMAL-1 hazırlanması ve yayınlanması

15 Ocak – 20 Ocak 2013

Askıya çıkarma ve itirazların kabulü

21 Ocak—30 Ocak 2013

İtirazların değerlendirilmesi

21 Ocak---- 15 Şubat 2013

İCMAL-1’lerin Bakanlığa gönderilmesi

2013 Mart ayı sonuna kadar

Organik Hastalıktan Ari İşletme İlave Desteklemesi
Faaliyet

Tarih

Müracaatların kabulü
Ön İnceleme

Destekleme şartlarını yerine getirmesi
durumunda yıl içerisinde herhangi bir tarihte
başvurabilir.
31 Ocak 2013 tarihine kadar

OTBİS İcmal-2 ‘in alınması

31 Aralık 2012

İCMAL-1’lerin Bakanlığa gönderilmesi

2013 Mart ayı sonuna kadar
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Organik Anaç Koyun Keçi İlave Desteklemesi
Faaliyet

Tarih

Müracaatların kabulü

1 Eylül-----15 Ekim 2012

Ön İnceleme

30 Ocak 2013 tarihine kadar

OTBİS İcmal-2 ‘in alınması

31 Aralık 2012

İCMAL-1 hazırlanması,
askıya çıkarma

yayınlanması

İtirazların değerlendirilmesi
İCMAL-1’lerin Bakanlığa gönderilmesi

ve KKBS veri tabanından Hakediş listesi
yayınlanır, aynı tarihte kontrol edilerek
icmaller hazırlanır ve 10 gün süreyle askıya
çıkartılır.
Askıya çıkarma sona erdikten sonra 10 gün
süre ile itirazlar değerlendirilir.
Hakediş Listesinin yayınlanmasını müteakip
25 gün içinde

Organik Arılı Kovan İlave Desteklemesi
Faaliyet

Tarih

Müracaatların kabulü

13 Ağustos—21 Eylül 2012

Ön İnceleme

13 Ağustos---31 Aralık 2012 tarihine kadar

İCMAL-1 hazırlanması ve yayınlanması
Askıya çıkarma ve itirazların kabulü

HDT’nin10.Maddesinde belirtilen zamanda
AKS’den alınan verilerle İCMAL-1 (EK-6)
hazırlanır ve yayınlanır.
5 Kasım—16 Kasım 2012

İtirazların değerlendirilmesi

19 Kasım---23 Kasım 2012

İCMAL-1’lerin Bakanlığa gönderilmesi

14 Aralık 2012 tarihine kadar

