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" İlÇe Çeltik KoliŞYon! KaYınakam Ekrem cÜNcöR'un Başkanlığında üyelerin iştiraki ile toplandı vegündeminde bulunan 202,L Yılı Ç"itik .kim *uru.uuır.İlİuru.uu,ıa,n üuuıuni* ,ygrıunacak esaslar, çeltikekilecbk alanlar ile Çeltik uliıninu y,rutİuru.ut sahalarİn uuİırıun*uui konuları görüşülerek aşağıdaki şekildekarara bağladı.

1- İİÇeıniz ve KiıYIelİPt" 
?021 Yıtı çeitik ekiın. rııüracaatında brılunacak üretioiierdeır del«ar başıııa;Sıhhi Tedbir Ücreti 4,5d TL. nuhsatiye be'deli 0,50 rİ. .İ*"ı- üzere toplam 5r00.-Tğ, @eş ,,ira) TL. iicı"eta!ınlnaşına.

2' İlçemiz ve KöYlerİıı$g .z!z| v*ı.. Damlama §ıılarna §isterni i[e çettilc ekiııı rrıiiracaatıııda bulunaca,«

ÖH'[İl"#it:;T}:rTilHlİ'H'redürÜcJiffi Tu'i;ı"itiye bedeıi'oşo tu'"ımak üzere topıam 2,00._T[.

3'2a21- Yılında Çeltİk ekecek üretİcileriıı Tüm dürıyayı etkisi altına atraıı ve üii<emizde de görüleııCo$-2019 salgıni sebebi ile insanların bir 
_araya g*i**i.İİ'rrı ve toplanmrıu.*u 

"neeliennek 
aınacı ile çeiti[<[<oınişyonunda oluşacak yığılmaları önlemek u*uö İıe rııuracaattaiırı 19 D{İsan 202tr - 25 E{.{zfu.AN 2021tarihlBri araşında Çettik Komisyonu Başkaniığın, *tı.u.*"i etmeıerine,

4' Çeltik KomisYonrr BaŞkanlığınasüresi.içinde yapılacak.başvurularda, üretioi beyanının esas alınmasına;Ancak, Çeltik KomisYonu.BaŞkanlığın'ca, tekerriiü;; d;;;; biılilil§ln önüne geçmek amacıyla bu araziledharitalara iŞleyerek ön inceleme yapÖ, gerektiğinde *.;h;; ai;her türlü belgenin istenmesine,

5- 25 Ilazİran202l tarihine kadar BaŞkanlı 
ğımız,7yapı|acakZOZLyılı çeltik ekim müracaatlarına ait haritave listelerin 25 HAZİRAN 2027,26 te*o,uz 2021 taühieri arasında tıaz,rıanaraı. i6 Tu**u z [u[.tarihindenitibaren yedi gün süre ile askıya ç,turrl*urrnq

6- Çeltik KomisYonu BaŞkanlığına çeltik ekmek üzere süresi iginde başvuruda bulunmuş olmak ruhsatalmak anlamına gelmeYeceği, Çelİik eki"m müracaatlarının askı sonunda yapılacak değerlendirmeden şonra kesinlikkazan,acağı,

1- İıÇemİz Çeltİk üretİcİlerinİn 202tr üretim sezonunda ekilecek yerleıi kesinleştirrnedenmüracaatlarmı yapmaınaları müracaat b"İr,f"rY 

'ilılıp"sıhhİ 

tedbİr ,.-irıru*tıve bedeİleri İçİn alınarı
İffiİİŞ'}.l,1:İ:11,r*}'il:ll,"İ'n §onra-bahse ı<ono aiarılerde çeıtık uı.ıı*u*dı ouruınıınoJ'yatırııaıı

8- Çeltik ekİm müracaatİarının.kesinlik kazanacağı süreye kadar bazı kururnlara ibraz edilrneküzere baŞkanlığıınızca venllen ı"tıra.aat işlemlenine ıııffiT"" turıiı nel-gev-ı J.i]xtıgıooe iptal etmeye.çeltikKomİsYonu BaŞkanlığı Yetkİlİdir, Müracaatta bulunulduktan sonra, banka v-b. kurıırnıarda kredi işleırılerinigerÇekleŞtirmek üzere KomisYonurnuzdan istenen '6iin mürae.aut ,r"orr, yuur*unr, çeitik KoınisyonuBaşkanı adına iınzalamaya İıçe Tarım ve or:ınan Müdünürne yettr<i verılrnesıne;

;,r;Sİ}i?*,"i:":İ3T1 ,İ11',19i: 
S.§.Altınya_zı_Karasaz §ıılaına Kooperatifi

İ:l1T,Lfft1l1ll1ji#1,*Hİ,l"j*ı,$}:d":{1fö*;,-:#Til,§:lT:al:§.J;,şffK:[Hy,TJ;
};htlt§ii;il"i?*iffi;nr"*::::,ti,"*:ü§*,ill,İlı-,*#H!i,*:it-"**:lıi,ş:H:#ffil
;İ*TİJ:*:l;*:.,:mr**, j**:::*İ::,yoıJgi:il;;"ffi ffiJff #;Şİffi :İ;İ{:!"#İ,-;§il:},1Hh
;H:ll"ff#ö:f,il;#*,#iH'ffl,TijJ,T*,,"-:"J:yIl[öütöryiffiiltr3.§ffi-,il-f'.*fJşHnzararlardan Çettık komısyonuınuzun sorurnlu tutııla n tıilinırıesine;



//'İ/,
f7

,'F 10' İlÇemiz öınırlarında sulama hİzmeti veren Hamzadere §ulama Eirliği, S.S.Altınyazı_Karasaz Sulama/(ooPeratifi ve S,S,YenikarPuzlu Sulama 599q;;uİİr" aÜ; br"ımsal Sulamu ıiu iu.,*.al Katkınma Kooperatifleri
'ı/Proje 

sahalarında ekim iznfverirken Meriç Nehri'nin ourĞu ve_mevcut barajların dolululr durumlarına göre hareketı/ ederek ekİm İzni vermelerİ g'ruım;kd olup bahse ı.on, İİrrurlardan su taiııı,ui beıgesi temin edemeyenlere ekimizninin verilmeyeceği,

11- Tüm dünYaYı etkİsİ altına alan ve ülkeınizde de görülon CO\ri-2019 salgını şebehi ile insanlarıııbİr araYa gelmelerİnİ ve toPlanmalarını engelleınek amaoı ııe çeıtlffiiiyonıında oluşacak yığılnıatarıönlemek ve müracaatların daha düzenli yapİlmasını sağlaınak amacıyta neıgeıerın Tarımsa1 Kalkınıııa veSulaÜa KooPeratiflerİ tarafıııdao tanzırn eoİl*usı*", ffii Turr*sal «aıı<ınrna ve Sularıra Kooperatifleniniııaldıkları müracaat evraklarının arkaşına Çeltık koıiısyonumuza ait banka hesabıııa sıhhı Tedbın veruhsatiYe bedeİİ olarak Yatırılan ücrete ait 
jbanka 

dekontıınu_ da ekieyerek her hafta Cuına gilnü rnesaibitimİne kadar İPsata İİÇe Tarıın ve Ornıan nl.Jiıİİugu. nunyesınc'e- n*İuruo 1tçe çeltik Kornisyonnı§ekretertiğine toplu olarak rnüracaat evraklarını teslirn etıııelerinğ 
ısuıırı' Jııyv v,ıü[n n'

X2- i1o"*i'. qe{<e1 k9l ve beld_elerinde çeltik ekecek üreticilerin sulama suyunun temin edilmesi vesulama suYu bedelleri ile ilgili Çeıtik_ Komisyono**on .orumlu.tutulamffiagına; Ancak, KomisyonumuzaMüraoaat edeceklerin sulama iuYunu kullanacaÜu., lroopurutif veya birlikten ,Üu-u kaynağını gösterir yazılı belgegetirmelerine,

13' Çeltik üreticilerinc.e müracaatta. 
.bulung|a1 tapulu ,kiralık ve bunun dışında kalan aruzi|erin hak, sahiP[iği konusunda ileride Çıkacak veya çıkabilecek ihtilaflİr konusunda çeltık İĞmisyonu Başkanlığının sorumlututulaılhıyacağına,

14- Çeltik üreticileri tarafindan sühi tedbir ve ruhsatiye ücretlerinin komisyonümuzca belirlenecek bankahesabına Yatırılarak bir adet dekontu Çeltik r9,nıryon uaganııgım,r; ;ll;;;uat esnasında talep edilen diğerbelgelerle birlikte ibraz etmelerine. Komisyon bilgisi oİş*ou, tıeğua havale veya değişik yollarla evrak ibrazetmeden yapılan iştemlerin müracaat kapsamı o,şınfu İ"ğ.ıı.ndirilmesine;

' 15' Çeltik ekim müraoaatında bulunaoak üreticiler, müracaat dilekçelerin i bizzat kendileriimzalaYacaklardır, Bir baŞka üreticinin aduıa müracaatta.. bulunaclt."ı", 
-ş"ı,ıslarin 

noteroen aiınmış olanvekaletname ile müracaat eimesine, Şirket uo,nu v"pı*ut müracaatlarda ise sorumlu kişilerin imza sirküsünü ibrazetmelerine,

" 16' MeriÇ ne'hrinden sulama Yapacak çeltik üretioilori, motopomplannı toprak kaymasına sebepverme}ecek şekilde yerleştirerek beton şarta dtızenıerini kurmalarına,

17- Çeltik üretioileri, motoPomP alıcılarının ön kısımlarrnı. balık popülasyon vna zafarvermeyecek nitelikteince tel kafes ile çevirmelerine, bu tonud 
" 

uriii oo, e;r-;"1erine,' 
ı r '----J

18- Çeltik üreticileri, kendilerine ait.olmayan taşınmazlardan sulama ve boşaltma kanalı geçirmeleridurumunda, ilgili ta$ınmaz sahipleri ile anlaşma'yup*'ur*u ve anlaşma senetlerini komisyonum uza ibrazetmelerine,

19- Çeltik ekim sahaları iÇinde önemli sorunlardan olan ve çeltik ekiminden şonra çözümlenmosi gü9 olanYeni ,ııÇılaeak ve mevcut olan kanallarla _ilgili (sulama ," u"ş"İt lJ;]";ffi;İ;m en geç 25 FiAziRAN 2021tarihine kadar ÇeltikÇiler tarafından yapılııiasrnu, u, taıht"r, ,ooru mevcut olun kanafari;d;;;*k yıkımınamüsaiıde edilmeYeceğine, bunlara bağlİolarak tu tarıtıten ,onru ."rout olan ve yeni açılacak kanal taleplerininKomisYonumuz tarafindan doğerlenİirm"y" uırnmu.r.,r", 
.ur_ h]].!şı".;--çuİtit -u.ucaatı belgeleri arasında. bulunan 'o Taahhüname" Ye ekİenerek uretlcilerin novı" Lı-, tuıeple ilgili taahhütte bulunmalarına,

20- Çeltik ekecek üreticiler müracaat dilekçelerine.çeltik_ekec9_kl9ri taşınmazların ada ve parsel no,1ar,,alanı ile bu Parsellerin kime ait olduğunu ibr;; ;İ.;İ;;";İİiiuu t uıinJ" iüiıı uJlaerin istenmesine,

'21- Drenaj kana'llarına bent yapılmamasına, Dsİ.11.4 Şube Müdürlüğünden izin alınması şartıyla kanaliÇinde motoPomPlann su alışınr kolayİaştıracak şekilde düzenleme yapılabilmesine,

verilmemesine,aları ve kanallarda su birikmesine

rt,o



23- Çeltik ekim sezonunda Pamuklu vo Gala göllerinden 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu gereğince su'kullanmakYasaktır. Bu konuda doğabileoek sorunlardaİÇeltik l(omi*vonorİru^n ın.*oı tutulamayacagına]

24' Tarımsal Sulama KooPeratifleri; sulama yapacakları mevkii ve alanları, Tarımsal I(alkınmaKooPğratiflerİ; ekim YaPacakları sahulu., gösteren harita've krokileri çeıtit Komisyonu Başkanlığın a ibraz
etmelerine,

25- 3039 SaYıh YasaYa göre daimi ve kesik sulama sistemlerine uyulmasına,

26- Çeltik ekim_ alanlarında açılan sulama vo drenaj. kanalları ile ilgili problemlerin çözümü çeltikKomisYonunun Yetkisinde olup, ulaşım ve tarla yolu ile ilgiİi problemıer çoıİıt Komisyonu yutı.irl oat iıino"
olmadığına,

27- Su kaYnağı olmaYan kooperatiflerce ortakları adına yapılacak çeltik ekimlerinde, su kaynağını işletenkurum ile yapacaklan sözleşmeyi çeliiı< komisyonu muza ibtazeimilerine,

, 28' İÇme suYu boru hatlarına denk gelen alanlarda çeltik ekimi yapılması durumunda boru hattıgüzerğahınca boru ekseni baz alınarak 5 (Beş)_ıİetr" ,ugJun u" i (Beş) metre soÜan olmak üzere 10 (on) metregeniŞlİğinde güvenlik şeridi bırakılması ve-buralara çeltik"ekilmemesi gerektiğine,

' 29' Tlızel KiŞilerden_(Belediye,Vakıflar,Köy Muhtarlıkları vb.) kiralanan arazilerin müracaatlarınınkabulünde; müracaatların sözleŞmede- yer alan'kişİler adına yapılmasma, söz konusu arazilerin bölünerekmüracaatlarının kabül edilmemesine,

30- TaPulamaYa esas ve hak sahip]jği kiralama şeklindo devam edecek olan Tarım Reformu arazi|erikapsamında bulunanİlçemiz veköylerinde, KÖcahıdııye «oyuntepe Telmata, Kumdere Yamaaltı Mevkiileri ile ekdağıtım.kaPsamında,bulunan Y.Karpuzlu Beldesin. rit'arurİÜrin müracaat işlemleri, çalışmaların tamamlanmasına
.müteakip beyah usultino göre alınmasına,

'. 3X,- 2021 Yı[ı ve öncesine ait ruhsatsız çeltik ekim cezalan borcu bulunan çeltik ekicilerine borcunuödeınğdenruhsatverilmemesine, -- I-----' ıı vvıv* uuluı

,'3",?İ[l\'$_:','rj|İ."'*_']Ç: T:lk?ril{.,; c_tılev{e Londra. asfaltı Döığoı kavşağından asfaıtı takiben
|1l,f"*ğJ:"P*,rj::ii,}:iili }{,,o;5| 1.i $* ilğ;,dllŞ:i ;;;j'ütrlJ:t;?l1L'İ,TI'[:?:l
İ:1,1'"#:"\:,Jfli#::I'*:;"T:",",,*lğ] *11l*,j::ıl. $* Ky;".y$ in-i;;;şil 'id;li, ?Jr?#Hl

xffir;:İJ:*lJ:,.l"?:İ:_İ:.,:tıı ,::ı"1,,,i ; kü;;ü;:. |bö'i;;;;;İ;5" İ;:;'İft'[İ,ffT"İlT,}
:lti!"T*'L:xix,"j::;.l,:,1i:*iT.l,:,_y*4jrg"l:;*ı,ı.i.i"il;'JfflŞ;;,il'#İff,,I:iitffi#1:çeltik ekim alanları yerleşim alanlannın bitiminden 5 0m sonrasında başlayacağına;

Komisyonumuzcaoy birliği ile karar verildi
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