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1) Yetkilendirilmiş Tohumculuk kuruluşları (YTK), başvurularını ÇKS’ne kayıtlı oldukları 

GTHB il veya ilçe müdürlüklerine yapacaklardır.  

2) Yetkilendirilmiş Tohumculuk kuruluşları (YTK), başvuru sırasında KEP adresi ibraz 

edeceklerdir.   

3) GTHB il veya ilçe müdürlükleri, Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları’nın (YTK) 

TBS’de kullanıcı olarak tanımlanabilmeleri için “TBS=>Sistem Yönetimi=>Kullanıcı 

Yönetimi” menüsü ile erişilen panelde, YTK adına veri girişi yapacak kullanıcının daha 

önce sisteme (TBS) tanımlı olup olmadığı kontrol edilecektir.  

3.1.Herhangi bir şekilde kullanıcı TBS’de tanımlı ise “Detay” kısmından açılan panelde 

“Kullanıcı Detay Bilgileri” sekmesinde “İletişim Bilgileri” metin kutusundaki E-mail 

bilgisinin ibraz edilen KEP adresi ile güncellenmesi sağlanacaktır. Bu işlemden sonra 

“Yetki Yönetimi” sekmesinde açılan panelde sol taraftaki alt sekme kutusunda bulunan 

“Tohum Veri Yönetim Sistemi” panelinde “SCS YTK” seçilecek, bu seçim ile açılan 

sağ taraftaki sekmelerden “SCS-YTK Firmaları” alt sekmesinde açılan panelde ekrana 

gelen YTK listesinde kullanıcı için veri girişi yetkilendirilmesi yapılacak olan YTK’nın 

sol yanındaki kutu işaretlemesi yapılacaktır. Bu işaretlemeden sonra sayfanın el altıda 

bulunan “Kaydet” butonuna tıklama yapılacak ve ekran yenileme yapılarak ilgili 

YTK’nın doğru seçilip seçilmediği kontrol edilecektir.  

3.2.YTK adına veri girişi yapacak kullanıcı daha önce TBS’ne kayıtlı değil ise 

TBS=>Sistem Yönetimi=>Kullanıcı Yönetimi menüsü ile erişilen panelde “Yeni 

Kullanıcı Ekle” işlemi yapılacaktır. “Kullanıcı Detay Bilgileri” sekmesinde “İletişim 

Bilgileri” metin kutusundaki E-mail bilgisi için ibraz edilen KEP adresi bilgisi 

girilecektir.  

4) Tebliğin (2017/39) YTK’lar için başvuru şeklini düzenleyen 17. maddesinin 4. fıkrasında 

belirtilen hüküm gereği YTK’ların sisteme veri girişi yapabilmeleri için gerekli kullanıcı 

adı ve şifreler, 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik 

Tebliğat Yönetmeliği ve 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 

doğrultusunda, TBS kullanıcı adı ve şifreleri muhataba (YTK) tebligat olarak 

ulaştırılacaktır.  

5) 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta 

Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin hukuki sonuçları 

düzenleyen maddesinin (Madde-15) ikinci fıkrası gereği “KEP hesabı kullanılarak 

gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğar” 

denildiğinden YTK’ların TBS’ye yapacakların veri girişinden birinci derecede 

sorumludurlar. 

 

 


