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25 Şubat 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31406

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA

SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/7)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; tarımsal faal�yetler �ç�n gel�şt�r�len modern basınçlı b�reysel sulama

s�stemler�n�n üret�c�ler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kal�tel� ve pazar �stekler�ne uygun üret�m
yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üret�c�ler�n gel�r düzey�n�n yükselt�lmes� �ç�n b�reysel sulama s�stemler�n�n
desteklenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 30/1/2021 - 31/12/2025 tar�hler� arasında, kırsal alanda ekonom�k ve sosyal

gel�şmeye katkı sağlamak �ç�n bel�rlenm�ş b�reysel sulama s�stemler�n�n desteklenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 18/4/2006 tar�hl� ve 5488 sayılı Tarım Kanunu �le 27/7/2020 tar�hl� ve 2800 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekler� Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonom�k
Yatırımlar ve Kırsal Ekonom�k Altyapı Yatırımlarının Desteklenmes�ne İl�şk�n Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Ayn� katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleşt�r�lmes� �ç�n h�beye esas mal alım tutarı

dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak m�ktarı,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Z�raat Bankası A.Ş.’y�,
ç) Başvuru: Bu Tebl�ğ kapsamında b�reysel sulama s�stem� alımları �ç�n yapılan başvuruyu,
d) Başvuru sah�b�: Başvuru yapan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
f) H�beye esas mal alım tutarı: Bu Tebl�ğde bel�rt�len kr�terler� sağlayan ve h�be sözleşmes�nde üst sınırı

bel�rlenen h�be desteğ� ver�lecek uygun mal�yetler toplamını,
g) H�be sözleşmes�: Başvuru sah�b� �le �l müdürlüğü arasında �mzalanan ve h�beden yararlanma esasları �le

tarafların yetk� ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmey�,
ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık �l müdürlükler�n�,
h) İl proje yürütme b�r�m�: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sah�pler�ne Program hakkında b�lg�

veren, başvuruları �nceleyen, değerlend�ren ve h�be sözleşmes�n�n akd�nden sonra başvuru kapsamındak� satın alımları
ve tüm uygulamaları bu Tebl�ğ hükümler� doğrultusunda tak�p ve kontrol eden, ödeme �cmal veya l�steler�n�
hazırlayan ve onaylayan �l müdürlüğü tarafından bel�rlenen b�r�m�,

ı) Mal alımları: B�reysel sulama s�stem� alımlarını,
�) Program: Kırsal Kalkınma Destekler� Kapsamında B�reysel Sulama S�stemler�n�n Desteklenmes�n�,
j) Referans f�yat: Uygulama yılı �t�barıyla Referans F�yat Kom�syonu tarafından b�reysel sulama s�stemler� �ç�n

bel�rlenen ve Bakanlık �nternet s�tes�nde l�ste hal�nde yayımlanan f�yatı veya bu l�stede yer almayan b�reysel sulama
s�stemler� �ç�n �l müdürlükler� tarafından bel�rlenen f�yatı,

k) Referans f�yat farkı: Başvuruda yer alan h�beye esas mal alım tutarını oluşturan her b�r kalem�n, o kalem
�ç�n tesp�t ed�len referans f�yatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını,

l) Referans F�yat Kom�syonu: Referans f�yatları bel�rlemek �ç�n Genel Müdürlükçe oluşturulacak kom�syonu,
m) Tedar�kç�: Bu Tebl�ğ kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan, yatırımcı �le

uygulama sözleşmes� �mzalayan bağımsız k�ş� ve kuruluşları,
n) Toplam mal alım tutarı: Bu Tebl�ğ kapsamında, h�beye esas mal alım tutarı �le tamamı yatırımcı tarafından

karşılanan ayn� katkı ve referans f�yat farkı tutarlarının toplamını,
o) Uygulama Rehber�: Bu Tebl�ğ kapsamındak� faal�yetler�n yürütülmes�nde; uygulama esas ve usuller�ne

�l�şk�n detayları bel�rlemek amacıyla, başvuru sah�b�, yatırımcı, tedar�kç� ve Programın yürütülmes�nden sorumlu
Bakanlık merkez ve taşra personel�n�n kullanımı �ç�n Genel Müdürlük tarafından hazırlanan güncel rehber�,

ö) Uygulama sözleşmes�: Bu Tebl�ğ kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı �le tedar�kç� arasında
yapılacak akd�,
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p) Uygulama yılı: 30/1/2021 - 31/12/2025 tar�hler� arasında, Programa �l�şk�n başvuru ve uygulamanın
yapılacağı her b�r yılı,

r) Ver� tabanı: Bu Tebl�ğ kapsamında yürütülen �ş ve �şlemler�n �zlenmes�nde yardımcı olan, �l müdürlükler�
tarafından yetk�lend�r�len personelce ver� g�r�şler�n�n yapılab�ld�ğ� �nternet ortamında çalışan yazılım s�stem�n�,

s) Yatırımcı: Bu Tebl�ğ kapsamında, başvuruda bulunan ve h�be sözleşmes� �mzalayan başvuru sah�pler�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama B�r�mler� Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük;
a) Program �le �lg�l� olarak Tebl�ğ ve Uygulama Rehber�n� hazırlar.
b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe tekl�f� hazırlıkları �le bu tekl�fler�n Bakanlığın �lg�l�

b�r�mler�ne �let�lmes� ve kabulü �ç�n gerekl� çalışmaları yapar.
c) Program kapsamında �l müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeler� tahakkuk �şlemler�n� tak�ben ödenmek

üzere Bankaya gönder�r.
ç) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, �dar�, mal�, mühend�sl�k, çevresel ve tekn�k uygulamalarla

uyumlu b�r şek�lde yürütülmes�ne destek ver�r.
d) Programın etk�n b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n �zleme, �stat�st�k� çalışma ve gerekt�ğ�nde kontrol

�şlemler�n� yapar.
e) Programın yürütülmes�nde görevl� personele yönel�k değerlend�rme toplantıları veya eğ�t�m programlarını

hazırlar ve düzenler.
f) Su tasarrufu sağlayan sulama s�stemler�n�n yaygınlaştırılması �ç�n ulusal veya uluslararası kuruluşlar, kamu

kurumları, ün�vers�te ve s�v�l toplum kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yaparak örnek projeler gel�şt�reb�l�r.
İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü;
a) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, �dar�, mal�, mühend�sl�k, çevresel ve tekn�k uygulamalarla

uyumlu b�r şek�lde yürütülmes�n� ve �l bazında sekretarya ve koord�nasyonunu sağlar.
b) Başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebl�ğde, güncel Uygulama

Rehber�nde ve h�be sözleşmes�nde, bel�rt�len usul ve esaslara göre gerçekleşt�r�lmes�n�n sağlanmasından, uygulamaya
yönel�k olarak düzenlenecek tüm belgeler�n onaylanmasından ve b�rer suret�n�n muhafazasından sorumludur. İht�yaç
duyulduğunda Genel Müdürlükçe �stenen bu belgeler� gönder�r.

c) Ver� tabanına g�r�len her türlü b�lg�den �l müdürlükler� sorumludur. İstat�st�k� açıdan yapılacak çalışmalara
esas teşk�l etmek üzere �l müdürlükler� �sten�len b�lg�ler� �ved�l�kle ve zamanında ver� tabanına g�rerler.

İl proje yürütme b�r�m�
MADDE 7 – (1) İl proje yürütme b�r�m�;
a) Başvuru sah�pler�ne, başvuruların hazırlanması konusunda �ht�yaç duyulduğunda gerekl� b�lg�lend�rmey�

yapar.
b) Bu Tebl�ğ ve güncel Uygulama Rehber�nde yer alan esaslara göre başvuruları �nceleyerek değerlend�r�r,

h�be sözleşmeler�n� düzenler, uygulamaları tak�p eder, �zler, ödeme talepler�n� �nceleyerek uygun olanları �l
müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gönder�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Konuları, Uygulama İller�, Yatırımın Tamamlanma Süres� ve

Başvuru Sah�pler�nde Aranan Özell�kler
Yatırım konuları ve uygulama �ller�
MADDE 8 – (1) Program aşağıdak� yed� adet yatırım konusunu kapsar:
a) Tarla �ç� damla sulama s�stem� kurulması,
b) Tarla �ç� yağmurlama sulama s�stem� kurulması,
c) Tarla �ç� m�kro yağmurlama sulama s�stem� kurulması,
ç) Tarla �ç� yüzey altı damla sulama s�stem� kurulması,
d) L�neer veya Center P�vot sulama s�stem� kurulması,
e) Tamburlu sulama s�stem� kurulması,
f) Güneş enerj�l� sulama s�stem� kurulması.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len yatırım konuları kapsamında Program tüm �llerde uygulanır.
Yatırımların tamamlanma süres�
MADDE 9 – (1) Kabul ed�len başvurulara �l�şk�n olarak başvuru sah�b� �le �l müdürlüğü arasında h�be

sözleşmes�n�n �mzalanmasından sonra, 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde bel�rt�len
yatırım konularında altmış gün, (d), (e) ve (f) bentler�nde bel�rt�len yatırım konularında �se doksan gün �çer�s�nde,
alımı yapılan malzemeler�n tarlada montajının tamamlanmış olması gerek�r. Süres� �çer�s�nde yatırımcılar tarafından
başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleşt�r�len b�reysel sulama s�stem�n�n
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tesp�t �şlemler�, yatırımcının ödeme taleb� tar�h� �t�barıyla en geç kırk beş gün �çer�s�nde �l proje yürütme b�r�m�nce
tutanağa bağlanır.

Başvuru sah�pler�nde aranan özell�kler ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Ç�ftç� Kayıt S�stem�ne kayıtlı olmak şartıyla,

başvuru sah�b� 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len yatırım konularında başvuru yapab�l�r.
(2) 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununda tanımlanan kolekt�f ş�rket, l�m�ted ş�rket ve

anon�m ş�rket şekl�nde kurulmuş olan ş�rketler, ana sözleşmeler�nde tarımsal üret�m yapab�lecekler�n�n bel�rt�lmes�
şartı �le tüzel k�ş�l�k olarak başvurab�l�r. Gerçek k�ş�ler ve yukarıda bel�rt�len ş�rketler kend�ler�ne a�t araz�lerde veya 8
�nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde bel�rt�len yatırım konularında en az üç yıl ve üzer�
süreyle, (d), (e) ve (f) bentler�nde bel�rt�len yatırım konularında en az beş yıl ve üzer� süreyle k�ralama yaparak
başvuru yapab�l�rler. Sulama kooperat�fler�, tarımsal kalkınma kooperat�fler�, tarım kred� kooperat�fler� ve sulama
b�rl�kler� de ana sözleşmeler�nde tarımsal üret�m yapab�lecekler�n�n yer alması şartıyla, kend�ler�ne a�t araz�lerde veya
kamu araz�ler�nden on yıl ve üzer� k�ralama yaparak tüzel k�ş�l�k olarak başvuru yapab�l�rler. Bu kuruluşlar,
başvuruları �le b�rl�kte, onaylanmış ve Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde yayımlanmış en son ana sözleşmeler�n�
vermek zorundadır.

(3) Kırsal kalkınma destekler� kapsamında, 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde
bel�rt�len yatırım konularında son üç yılda, (d), (e) ve (f) bentler�nde bel�rt�len yatırım konularında �se son on yılda
daha önce b�reysel sulamaya �l�şk�n h�be desteğ� alınan yer �ç�n başvuru yapılamaz. Ancak, parsel�n b�r kısmı �ç�n daha
önce h�be desteğ� alınması hal�nde parsel�n kalan kısmı �ç�n yukarıdak� şartları sağlamak koşulu �le başvuru yapılab�l�r.

(4) Başvuru sah�pler�, başvuruları kabul ed�lmes� hal�nde; h�beye esas mal alım tutarının %50’s� oranındak�
katkı payını, ayn� katkıyı, referans f�yat farkını ve toplam mal alım tutarına a�t KDV’n�n tamamını kend� öz
kaynaklarından tem�n etmekle yükümlüdürler.

(5) Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebl�ğ,
güncel Uygulama Rehber� ve h�be sözleşmes�nde bel�rt�len usul ve esaslara göre gerçekleşt�r�l�p, belgelend�r�lmes� ve
belgeler�n muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) Başvuru yapılan yıl dâh�l olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe g�ren 25/3/2020 tar�hl� ve 31079
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Z�raat Bankası A.Ş. ve Tarım Kred� Kooperat�fler�nce Tarımsal Üret�me Da�r
Düşük Fa�zl� Yatırım ve İşletme Kred�s� Kullandırılmasına İl�şk�n Uygulama Esasları Tebl�ğ� (Tebl�ğ No: 2020/4)
kapsamında modern basınçlı sulama s�stem� yatırımı kred�lend�rme konularından yararlananlar kred�lend�rmeye konu
olan aynı parsel �ç�n h�be başvurusu yapamazlar. Ancak, parsel�n b�r kısmı �ç�n daha önce kred� desteğ� alınması
hal�nde parsel�n kalan kısmı �ç�n yukarıdak� şartları sağlamak koşulu �le başvuru yapılab�l�r.

(7) Yatırımcılar, h�be sözleşmes� akd�nden sonra, tekl�f ve kabul ed�len mal alımını h�be sözleşmes�
hükümler�ne uygun olarak yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulanacak H�be Desteğ� Tutarı, Oranı ve H�be Desteğ� Ver�lecek

Mal Alımı G�der Esasları
H�be desteğ� tutarı ve oranı
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında kabul ed�len başvurularda, h�be sözleşmes�nde bel�rlenen h�beye esas

mal alım tutarının KDV har�ç %50’s�ne h�be yoluyla destek ver�l�r. H�be başvuru formunda bel�rt�len h�beye esas mal
alım tutarının, başvuru değerlend�rme aşamasında tesp�t ed�len referans f�yatlar �ç�nde kalan kısmı, h�be sözleşmes�nde
h�beye esas mal alım tutarı olarak bel�rlen�r. Referans f�yatları aşan kısmı �se referans f�yat farkı olarak bel�rlen�r ve
tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

(2) H�beye esas mal alım tutarı 1.000.000-TL’y� geçemez. Mal alım bedeller�n�n, bu m�ktarı aşması
durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayn� katkı olarak karşılanır. 

(3) H�be sözleşmes�nde bel�rlenen h�beye esas mal alım tutarı üst l�m�t n�tel�ğ�nded�r. H�ben�n n�ha� tutarı f��l�
gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeler� KDV har�ç hazırlanır.
H�be desteğ� ver�lecek uygun mal alımı g�derler�ne �l�şk�n şartlar
MADDE 12 – (1) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len yatırım konularına �l�şk�n b�reysel sulama

s�stemler�n�n alım g�derler� aşağıda bel�rt�len hususlar çerçeves�nde h�be desteğ� kapsamında değerlend�r�l�r:
a) Yatırımcılar tarafından, bu Tebl�ğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, tedar�kç�lerle yapılacak

uygulama sözleşmes� kapsamında sağlanır ve h�beye esas mal alım bedeller� h�be sözleşmes�nde bel�rt�len tutarı
aşamaz.

b) Yer�nde tesl�m ve montaj g�derler�, mal alım bedel� �ç�nde olacak şek�lde mal alım faturası düzenlenmes�
durumunda, toplam tutar h�be desteğ� kapsamında değerlend�r�l�r. Mal alım g�derler� �le yer�nde tesl�m ve montaj
g�derler�n�n faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedel� h�be desteğ�
kapsamında değerlend�r�l�r.

(2) Yatırımcılara, aşağıda yer alan b�reysel sulama s�stem� grupları �ç�n bel�rt�len deneme ve kontroller�n
yapılması şartıyla, h�be desteğ� ödemes� yapılır:
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a) Tarla �ç� yağmurlama, m�kro yağmurlama, damla sulama ve yüzey altı damla sulama s�stem� kurulması �le
güneş enerj�l� sulama s�stemler� kurulması başvuruları kapsamında; güneş panel�, pompa, f�ltre, kontrol ün�tes�, ana ve
yan dallara a�t borular, bağlantı ek�pmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ek�pmanı g�b� sadece tarla �ç�nde
kullanılan malzemeler�n başvuruya a�t parsellerde s�stem�n�n çalıştırılması, eks�ks�z montaj kontroller�n�n yapılması ve
tesp�t tutanaklarının düzenlenmes�.

b) Center p�vot, l�neer ve tamburlu s�stem yağmurlama sulama mak�neler�n�n; yer�nde çalıştırılıp,
kontroller�n�n yapılması ve tesp�t tutanaklarının düzenlenmes�.

(3) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekl� çalıştırılan veya düzenl� ya da dönüşümlü olarak �şe alınmış
k�ş�ler �le kamu çalışanları ve kamu kurumları tedar�kç� olamaz.

(4) Başvurularda bel�rt�lecek mal alım tutarları p�yasa f�yat araştırmalarına dayandırılır ve keş�fler� ayrıntılı
olarak bel�rt�l�r. H�be sözleşmes�ne bağlanan mal alım tutarları ve malzeme m�ktarları h�be sözleşmes� süres�nce
artırılmaz.

(5) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal �le �lg�l� tekn�k b�lg�ler, şartname şekl�nde düzenlenerek
başvuru ek�nde sunulur.

(6) Mal alım tutarının h�be desteğ� kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı �ç�n yatırımcılar tarafından
sağlanması gereken katkı payının f�nansmanında h�çb�r şek�lde kamu kaynakları kullanılamaz.

(7) H�beye esas proje tutarının yüzde b�r�n� aşmamak kaydı �le proje hazırlama g�derler� h�be desteğ�
kapsamındadır.

H�be desteğ�ne uygun olmayan mal alım g�derler�
MADDE 13 – (1) H�be desteğ� ver�lmeyecek olan g�derler şunlardır:
a) Her türlü borç ödemeler�,
b) Fa�zler,
c) Başka b�r kamu kaynağından f�nanse ed�len harcama ve g�derler,
ç) Kur farkı g�derler�,
d) Mak�ne ve ek�pman k�ra bedeller�,
e) Nakl�ye g�derler�,
f) Bankacılık g�derler�,
g) Denet�m g�derler�,
ğ) KDV ve ÖTV’de dâh�l �ade alınan veya alınacak tüm verg�ler,
h) İk�nc� el/kullanılmış mal alım g�derler�,
ı) Eğ�t�m g�derler�,
�) Üret�m tar�h�, başvuru yapılan yıl dah�l olmak üzere son �k� yıldan önce olan b�reysel sulama s�stem�n�n alım

g�derler�,
j) Faturası olmayan ve başvuru tar�h�nden önce veya sözleşmede bel�rt�len mal alımının tamamlanma

tar�h�nden sonra faturalanmış g�derler,
k) Güncel Uygulama Rehber�nde bel�rt�len ve yatırımcıların tedar�kç�lerden tem�n edeceğ� tekn�k belgeler

�ç�nde yer alan belgelerden eks�ğ� bulunan satın alma g�derler�,
l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eks�k tesl�m ed�len b�reysel sulama s�stem� g�derler�.
(2) B�reysel sulama s�stemler�ne yönel�k mal alımlarında, bent g�b� su alma yapısı �nşası, yen� kuyu açılması,

enerj� nak�l hattı, depolama tes�s� g�b� yapım �şler� ve su kaynağından sulama alanına kadar sadece �let�m hattı
yapılması h�be desteğ� kapsamı dışındadır. H�be başvurularında, tarla �ç� sulama s�stem� �le su kaynağından sulama
alanına kadar olan su �let�m hattı b�rl�kte projelend�r�ld�ğ� durumlarda, su �let�m hattı mal�yet� toplam mal�yet�n
%20’s�n� aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayn� katkı olarak karşılanır.

(3) B�reysel sulama s�stemler�ne yönel�k mal alımlarında, sadece güneş enerj�s� s�stem�n� �çeren, sulama
s�stem� �çermeyen başvurular h�be desteğ� kapsamı dışındadır. H�be başvurularında, güneş enerj�s� s�stem� �le sulama
s�stem�n�n b�rl�kte projelend�r�ld�ğ� durumlarda, güneş enerj�s� s�stem�n�n mal�yet� toplam mal�yet�n %60’ını aşamaz,
aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayn� katkı olarak karşılanır.

(4) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) ve (d) bentler�nde bel�rt�len yatırım konuları kapsamında yer alan
mak�nelere �l�şk�n olarak; başvurusuna a�t tekn�k projelend�rme esasları ve araz� büyüklüğü güncel Uygulama
Rehber�nde bel�rlenen kr�terlere uygun olmayan ve/veya yatırıma konu araz�n�n mülk�yet�ne sah�p olmayan
yatırımcılar, bu yatırım konusuna başvuru yapamaz. Ancak, bu fıkra hükümler� saklı kalmak kaydıyla kamu
araz�ler�nde on yıl ve üzer� k�ralama veya tahs�s yapılması hal�nde başvuru yapılab�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvurular, Değerlend�rme ve Değerlend�rme N�ha� Kararı

Başvuru şekl�, yer� ve zamanı
MADDE 14 – (1) Başvuru dosyası, 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len b�reysel sulama s�stem�

alımlarını gerçekleşt�rmek amacıyla, güncel Uygulama Rehber�nde yer alan başvuru formu ve ekler�ne uygun olarak
hazırlanır.
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(2) Başvuruya esas projeler, 18/12/1991 tar�hl� ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan
Z�raat Mühend�sler�n�n Görev ve Yetk�ler�ne İl�şk�n Tüzük hükümler�ne göre yetk�l� z�raat mühend�sler�nce
hazırlanmış olmalıdır.

(3) Başvuru �ç�n su kaynağı çeş�d�ne göre alınması gerekl� �z�n belgeler� şunlardır:
a) Yerüstü su kaynakları �ç�n �lg�l� kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzn�/Tahs�s Belges�,
b) Yeraltı su kaynakları �ç�n �lg�l� kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belges�.
(4) 20/7/1961 tar�hl� ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yeraltı Suları Tüzüğünde

yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında Yeraltı Suyu Kullanma Belges� alınmış olan kuyular har�ç, k�ş�lere a�t
kuyular �ç�n sadece b�r başvuru yapılab�l�r. Kuyu k�ralanmasıyla yapılan başvurulara h�be desteğ� ver�lmez. Ancak
k�ralanan araz� �ç�nde araz� sah�b� adına Yeraltı Suyu Kullanma Belges� olan kuyu mevcut �se kabul ed�l�r. Satın alınan
araz�lerde bulunan kuyular �ç�n yapılacak başvurularda, araz�n�n yen� sah�b� adına Yeraltı Suyu Kullanma Belges�
alınması gerek�r.

(5) Sulama b�rl�kler� veya sulama kooperat�fler� tarafından �şlet�len toplu basınçlı sulama s�stemler�nde yer
alan h�drantların b�rden fazla ç�ftç�ye tahs�s ed�lmes� durumunda, sulama b�rl�ğ� veya sulama kooperat�f�nden su
kullanım �z�n belges� alınması şartıyla aynı h�drant �ç�n b�rden fazla başvuru yapılab�l�r. Ancak, tahs�s ed�len deb�ler�n
toplamı, her b�r h�drant �ç�n toplu basınçlı sulama s�stem�n�n projes�nde bel�rt�len deb�n�n üzer�nde olması durumunda
bu belgeler uygun görülmez.

(6) Su kaynağı çeş�d�ne göre alınması gerekl� �z�n belgeler�n�n güncel Uygulama Rehber�nde bel�rt�len
şartlarda tem�n ed�lmes� gerek�r.

(7) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılacak başvurular; 2021 yılı �ç�n 1 Mart tar�h�nden başlayarak otuz gün
�çer�s�nde d�ğer uygulama yıllarında �se 1 Ocak tar�h�nden başlayarak altmış gün �çer�s�nde, son başvuru tar�h� mesa�
b�t�m�ne kadar, başvuru sah�pler� tarafından dosya hal�nde tek nüsha olarak elden �l müdürlüğüne tesl�m ed�lerek
yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehber�nde formatı ve �çer�ğ� bel�rlenen ve başvuru sah�b� tarafından �mzalanan
dosya tesl�m alma/dosya �ade belges� başvuru esnasında �k� nüsha olarak dosya �le b�rl�kte ver�l�r. Başvuruların geçerl�
olab�lmes� �ç�n, başvuruya a�t b�lg�ler ver� tabanına g�r�l�r ve ver� tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru son
gününün tat�l gününe denk gelmes� hal�nde, tak�p eden �lk �ş günü mesa� b�t�m�ne kadar başvuru yapılab�l�r. Başvuruya
�l�şk�n �şlemler güncel Uygulama Rehber�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde yapılır.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak b�lg�
MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda �l proje yürütme b�r�mler�ne

müracaat ederek �ht�yaç duyulan b�lg�ler� alab�l�rler.
(2) İl proje yürütme b�r�mler�nce ver�lecek b�lg�ler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap

vermekle sınırlı olacaktır. Bu b�lg�, başvurunun kabul ed�lmes� konusunda b�r taahhüt n�tel�ğ� taşımaz.
(3) İl proje yürütme b�r�mler�n�n, başvuru sah�pler�ne başvuru dosyası hazırlama sorumluluğu yoktur.
(4) Başvuru sah�pler�, güncel Uygulama Rehber� ve �ç�nde yer alan başvuru formları �le b�lg�lend�r�c�

dokümanları �l müdürlüğü veya Genel Müdürlük �nternet sayfasından tem�n edeb�l�rler.
(5) İl müdürlükler� tarafından düzenlenecek çalıştay, b�lg�lend�rme toplantıları veya �nternet sayfası vasıtasıyla

�lg�l�lere b�lg� aktarılab�l�r.
Başvuruların �dar� yönden �ncelenmes�
MADDE 16 – (1) Başvurunun �dar� yönden �ncelenmes� �l proje yürütme b�r�m� tarafından yapılır.

Gerekt�ğ�nde bu b�r�me konu �le �lg�l� �lave personel �l müdürlüğünce görevlend�r�leb�l�r.
(2) İl müdürlükler� öncel�kl� olarak başvuru evraklarını, başvuru sah�b�n�n 10 uncu maddede bel�rt�len

n�tel�klere sah�p olup olmadığı yönünden �nceler. Tesl�m alma belges�nde yer alan belgeler�n var olması, bu belgeler�n
�çer�kler�n�n uygun olduğu anlamına gelmez. Başvuru evraklarının �çer�kler�n�n uygunluk kontroller�nde, uygunluk
kr�terler�n� sağlamayan hususlar b�r tutanağa bağlanarak başvuru redded�l�r.

Başvuruların tekn�k �nceleme ve değerlend�r�lmes�
MADDE 17 – (1) İl proje yürütme b�r�m� tarafından, başvuru ek�nde yer alan ve formatı güncel Uygulama

Rehber�nde bulunan sulama projes�n�n tekn�k açıdan değerlend�r�lmes� ve �ncelemes�nde; başvuru sah�b� tarafından
alımı talep ed�len b�reysel sulama s�stem�n�n su kaynağı, araz� koşulları ve üret�m desen�ne uygunluğu ve tekn�k
özell�kler� araştırılır. Gerekt�ğ�nde bu b�r�me konu �le �lg�l� tekn�k personel �l müdürlüğü bünyes�nden veya d�ğer kamu
kurumlarından görevlend�r�leb�l�r.

(2) Başvuru evraklarının tekn�k açıdan değerlend�r�lmes� ve �ncelenmes�nde uygunluk kr�terler�n� sağlamayan
hususlar ve eks�k başvurular b�r tutanağa bağlanarak başvuru redded�l�r.

Değerlend�rme n�ha� kararı
MADDE 18 – (1) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her �l �ç�n Genel Müdürlük tarafından tahs�s

ed�len ödenek m�ktarı kadar başvuruya h�be desteğ� sağlanır, değerlend�rme n�ha� kararı söz konusu ödenek esas
alınarak ver�l�r. İllere tahs�s ed�lecek ödenek tutarı, �ller bazında toplam başvuru sayısı ve talep ed�len h�be m�ktarına
göre bütçe �mkânları çerçeves�nde bel�rlen�r.

(2) Başvuruların, �dar� yönden �ncelenmes�nde ve tekn�k �nceleme ve değerlend�r�lmes�nde uygun görülen
başvurulara a�t h�be tutarının, �llere tahs�s ed�lm�ş ödenek tutarını geçmemes� durumunda uygun görülen başvurular
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�ç�n as�l başvuru sah�b� l�stes� hazırlanır. Uygun görülen başvurulara a�t h�be tutarının, �llere tahs�s ed�lm�ş ödenek
tutarından fazla olması durumunda �se, güncel Uygulama Rehber�nde formatı ve �çer�ğ� ver�len Başvuru
Değerlend�rme Kr�terler� Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır. Yapılan puanlama sonuçlarına göre as�l ve yedek
başvuru sah�b� l�steler� hazırlanır. Hazırlanan bu l�steler �l müdürlüğünün onayı �le kes�nleş�r.

(3) İl müdürlüğünün b�r başvuruyu reddetme ya da h�be vermeme kararı kes�nd�r.
Değerlend�rme sonuçlarının açıklanması
MADDE 19 – (1) Son başvuru tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar tesl�m ed�len başvurular en fazla otuz günde �l

proje yürütme b�r�m� tarafından �ncelenerek değerlend�r�l�r. Değerlend�rme kr�terler�ne ve ödenek durumuna göre; as�l,
redded�len ve yeterl� ödenek tahs�s ed�lememes� durumunda yedek başvuru sah�pler� l�steler� hazırlanarak onaya
sunulur, onay süres� beş günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra redded�len başvurular, başvuru sah�pler�ne
on gün �çer�s�nde yazılı tebl�ğ ed�l�r. Onaylanan as�l ve varsa yedek başvuru sah�b� l�steler� on gün süres�nce �l
müdürlüğü �nternet s�tes�nde ve duyuru panolarında yayımlanır, bu başvuru sah�pler�ne ayrıca yazılı tebl�gat yapılmaz.

(2) As�l l�stedek� başvuru sah�pler�nden değerlend�rme sonuçlarının yayımlanmasının son gününden �t�baren
on günlük süre �çer�s�nde h�be sözleşmes� �mzalamayan başvuru sah�pler�n�n yer�ne, varsa yedek l�steden puan
sıralamasına göre gerekl� sayıda başvuru sah�b� bel�rlenerek, �l müdürlüğü �nternet s�tes�nde ve duyuru panolarında beş
gün süres�nce yayımlanır, bu başvuru sah�pler�ne ayrıca yazılı tebl�gat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM
H�be Sözleşmes�, Uygulama ve H�be Desteğ� Ödemes�

H�be sözleşmes�
MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul ed�len başvuru sah�pler�, değerlend�rme sonuçlarının �l müdürlüğü

�nternet s�tes�nde ve duyuru panolarında yayımlanmasının son gününden �t�baren on gün �çer�s�nde, �l müdürlüğü �le
h�be sözleşmes� �mzalamak zorundadır. H�be sözleşmes�n�n �mzalanacağı son günün tat�l gününe denk gelmes� hal�nde
tak�p eden �lk �ş günü mesa� b�t�m�ne kadar h�be sözleşmes� �mzalanab�l�r. H�be sözleşmes�, �l müdürlüğü �le başvuru
sah�pler� arasında akded�l�r. H�be sözleşmes� �çer�k ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu Tebl�ğ çerçeves�nde
hazırlanan güncel Uygulama Rehber�nde yer alır.

(2) Yedek l�steden bel�rlenen başvuru sah�pler�, yedek l�ste değerlend�rme sonuçlarının yayımlanmasından
�t�baren on gün �çer�s�nde �l müdürlüğü �le h�be sözleşmes� �mzalamak zorundadır. H�be sözleşmes�n�n �mzalanacağı
son günün tat�l gününe denk gelmes� hal�nde tak�p eden �lk �ş günü mesa� b�t�m�ne kadar h�be sözleşmes�
�mzalanab�l�r.

(3) Başvuru sah�b�n�n başvuruda bel�rled�ğ� h�beye esas mal alım tutarının, sözleşmede yer alacak referans
f�yat farkı tutarı ve h�beye esas mal alım tutarı m�ktarları, başvuru süres�n�n b�t�m�nden sonra Bakanlık ve/veya Genel
Müdürlük resmî �nternet s�tes�nde yayımlanan referans f�yat l�steler� yardımıyla bel�rlen�r. Sözleşmede yer alacak
h�beye esas mal alım tutarı üst l�m�tler� �fade eder ve bu tutarın tesp�t�nde kullanılan f�yatlar referans f�yatın üzer�nde
olamaz. Referans f�yat l�stes�nde olmayan veya metraj gerekt�ren b�reysel sulama s�stem�n�n h�be sözleşme değer�n�
bel�rlemekte �l proje yürütme b�r�m� yetk�l�d�r.

(4) H�be sözleşmes�, �l müdürlüğü �le yatırımcı arasında �k� adet olarak akded�l�r. Taraflarca �mzalanmış h�be
sözleşmes�n�n b�r aded� �l müdürlüğünde, b�r aded� de yatırımcı tarafından muhafaza ed�l�r.

(5) Süres� �çer�s�nde h�be sözleşmes� �mzalamayan başvuru sah�pler� h�be desteğ�nden yararlandırılmazlar.
(6) Gerçek k�ş�ler�n başvurularında başvuru sah�b�n�n, h�be sözleşmes�n� �mzalamadan önce veya sözleşme

�mzalandıktan sonra vefat etmes� hal�nde, yasal m�rasçılarının talep etmes� durumunda başvuruda aranan koşulları
sağlaması şartıyla h�be başvurusu veya h�be sözleşmes� tad�l ed�lerek uygulamalara devam ed�l�r.

B�reysel sulama s�stem� alımlarında yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes�
MADDE 21 – (1) Yatırımcı bu Tebl�ğ, güncel Uygulama Rehber� ve h�be sözleşmes� koşullarına uygun olarak

hareket etmed�ğ� takd�rde, �l müdürlüğü h�be sözleşmes�n� fesheder.
Mal alım usul ve esasları
MADDE 22 – (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını, başvuruda

bel�rled�ğ� ve ek�nde verd�ğ� tekn�k şartnameye uygun olarak yapar.
(2) İl proje yürütme b�r�m� onayı olmaksızın başvuruya a�t proje unsurları değ�şt�r�lemez. Ancak, başvuruya a�t

proje unsurlarında tekn�k b�r gerekçe �le değ�ş�kl�k yapılması gerekt�ğ� takd�rde mal alım süres� �ç�nde yatırımcı
durumu göster�r belgeler ve d�lekçe �le �l müdürlüğüne başvurur. İl proje yürütme b�r�m� on gün �çer�s�nde değ�ş�kl�k
taleb�n� �nceler, değ�ş�kl�ğ�n uygun görülmes� hal�nde, h�be sözleşmes�nde bel�rt�len h�beye esas mal alım tutarı �le bu
tutara �l�şk�n sözleşme ek�ndek� malzeme m�ktarını aşmaması ve puanlamayı etk�lememes� kaydıyla yatırımcı �le �l
müdürlüğü arasında h�be sözleşmes� ek metn� düzenlenerek değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

(3) Referans f�yat l�stes�nde bulunmayan veya metraj gerekt�ren b�reysel sulama s�stem� �ç�n, f�yat tesp�tler�n�
�l proje yürütme b�r�m� b�r rapora bağlayarak hazırlar. Fatura kalemler�n�n veya bedel�n�n referans f�yattan fazla olması
durumunda, sadece referans f�yatın %50’s� üzer�nden h�be desteğ� öden�r. Ancak, b�reysel sulama s�stem�n�n h�beye
esas yatırım tutarı referans f�yatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen f�yat üzer�nden kes�len fatura
kalemler�n�n veya bedel�n�n KDV har�ç %50’s�ne h�be desteğ� sağlanır.
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(4) Yatırımcı, satın aldığı b�reysel sulama s�stem�n�n, başvuru yaptığı parselde montajının tamamlanmasından
sonra alıma a�t faturayı kest�r�r ve güncel Uygulama Rehber�nde örneğ� yer alan Mal Tesl�m Tutanağını düzenlet�r.

H�be desteğ� ödeme taleb�
MADDE 23 – (1) Yatırımcılar, mal alımlarına a�t f��l� gerçekleşmelerden sonra ödeme talepler�n�, 4/1/1961

tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak düzenlenm�ş fatura ve
güncel Uygulama Rehber�nde yer alan Ödeme Talep Formu ek�nde �sten�len belgeler �le b�rl�kte mal alım süres�n�
tak�ben on gün �çer�s�nde, son gününün tat�l gününe denk gelmes� hal�nde tak�p eden �lk �ş günü mesa� b�t�m�ne kadar,
�l müdürlüğüne tesl�m eder.

(2) Mal alım faturasının tar�h�, h�be sözleşmes�n�n taraflarca �mzalanmasını tak�p eden 9 uncu madden�n
b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len süreler �çer�s�nde olmak zorundadır. Fatura tar�h�n�n bu sürey� aşması ve/veya ödeme
taleb�n�n süres� �ç�nde yapılmaması durumunda �l müdürlüğünce h�be sözleşmes� feshed�l�r. H�be sözleşmes�nde
bel�rt�len durum ve mücb�r sebepler har�c�nde h�be sözleşmes�ne �l�şk�n süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu
değ�ld�r.

(3) İl proje yürütme b�r�m�; yatırımcının ödeme taleb� tar�h�nden �t�baren kırk beş gün �çer�s�nde b�reysel
sulama s�stem�n�n başvuruya a�t parselde montaj kontroller�n� yaparak tesp�t tutanaklarını düzenler.

(4) H�be sözleşmes�ne uygun olarak mal alımı yapan ve tesp�t �şlemler� tamamlanan yatırımcıların ödeme
talepler�ne a�t ver�ler �l müdürlükler�ndek� yetk�l� k�ş�lerce, ver� tabanına g�r�l�r. İl müdürlüğü onaylı olmak üzere, ver�
tabanından alınan ödemeye esas yatırımcı l�stes� �k� nüsha, �lçe detayında �cmal tablosu �se b�r nüsha şekl�nde
düzenlen�r. Düzenlenen ödemeye esas yatırımcı l�stes�n�n b�r nüshası Genel Müdürlüğe gönder�l�r, b�r nüshası da �l
müdürlüğünde muhafaza ed�l�r. Onay sorumluluğu �l müdürlükler�ne a�t olan ödemeye esas yatırımcı l�stes�, Genel
Müdürlüğün �lg�l� b�r�mler�nce banka ödeme formatına dönüştürülür.

(5) İl müdürlükler�, ödeme �şlem�nden sonra yatırımcıların banka b�lg�ler�nde ve ödenecek rakamda hata tesp�t
ederse, yetk�l� k�ş�lerce Hata Düzeltme başlığı altında doğru b�lg�ler, uygulama yılı �t�barıyla ödemeler�n son ayı olan
Aralık ayının en geç yed�s�ne kadar Genel Müdürlüğe tablo hal�nde gönder�l�r. Genel Müdürlük bu hata düzeltmeler�n�
tek l�ste hal�nde ödeme yapan Bankaya yazı �le b�ld�r�r.

H�be desteğ� ödemeler�
MADDE 24 – (1) Ödemeler bütçe serbestl�ğ� çerçeves�nde yapılır.
(2) H�be ödemes�; yatırımcı gerçek k�ş� �se T.C. k�ml�k numarasına, tüzel k�ş� �se verg� numarasına göre

yatırımcı adına Bankadak� hesaba gönder�l�r.
(3) H�be ödemeler�, Türk L�rası olarak yapılır.
(4) Ödemeyle b�rl�kte, yatırımcılar tarafından; verg� da�reler�nden alınacak veya �l müdürlüğü tarafından

�nternet ortamından çıkartılacak vades� geçm�ş verg� borcu olmadığına da�r belge �le tüzel k�ş�l�ğ� ha�z yatırımcılar
tarafından bunlara �laveten Sosyal Güvenl�k Kurumuna vades� geçm�ş pr�m borcu olmadığına da�r belgen�n �braz
ed�lmes� gerek�r.

(5) Haksız yere yapılan destekleme ödemeler�, ödeme tar�h�nden �t�baren 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate
alınarak hesaplanan kanun� fa�z� �le b�rl�kte, anılan Kanun hükümler�ne göre ger� alınır. Haksız ödemen�n
yapılmasında ödemey� sağlayan, belge veya belgeler� düzenleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler, ger� alınacak tutarların
tahs�l�nde müştereken sorumlu tutulurlar.

(6) Bu Tebl�ğle bel�rlenen destekleme ödemeler�nden, �dar� hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler har�ç, haksız yere yararlandığı tesp�t ed�len yatırımcılar �l müdürlükler�n�n �nternet s�teler�nde �lan ed�lerek,
beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddes� gereğ�nce h�çb�r destekleme programından
yararlandırılmazlar.

Programdan sağlanan malların mülk�yet�
MADDE 25 – (1) Yatırımcı, h�be sözleşmes� kapsamında sağlanmış b�reysel sulama s�stem�n�n mülk�yet�n�,

yer�n� ve amacını yatırımın b�t�m�nden sonra 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde yer alan
yatırım konuları �ç�n üç yıl, (d), (e) ve (f) bentler�nde yer alan yatırım konularında �se beş yıl sonrasına kadar
değ�şt�remez. Bu amaçla, �l müdürlükler� yılda en az b�r kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yer�nde
kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Denet�m
MADDE 26 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılan tüm �şlemler Bakanlık tarafından denetlen�r. Bu denet�mler

sırasında yapılan �şlemlere a�t talep ed�len tüm b�lg� ve belgeler �l proje yürütme b�r�m� elemanlarınca sunulur.
(2) Program kapsamındak� kaynakların usulsüz kullanılması, �srafı veya heba ed�lmes� durumunda �lg�l�ler

hakkında gerekl� �nceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.
Programın uygulanmasına �l�şk�n yayınlar
MADDE 27 – (1) Bu Tebl�ğ�n genel uygulama usul ve esaslarına açıklık get�rmek, destek sağlamak amacı �le

Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehber�, genelgeler ve ver� tabanı üzer�nden duyurular yayımlanır. Uygulama
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Rehber� yıl �ç�nde oluşan �ht�yaçlar çerçeves�nde güncelleneb�l�r. Bu yayınlar uygulamada d�kkate alınır.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 28 – (1) 7/12/2017 tar�hl� ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekler�

Kapsamında B�reysel Sulama S�stemler�n�n Desteklenmes� Hakkında Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2017/48) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
 


