TARIM-ÇEVRE İKLİM VE ORGANİK TARIM TEDBİRİ
TOPRAK ÖRTÜSÜ YÖNETIMI VE TOPRAK EROZYONU KONTROLÜ ALT TEDBIRI

BAŞVURU KOŞULLARI
Destek, gerçek ya da tüzel kişilere verilecektir. Başvuru işlemleri ve destek almaya hak
kazanılması halinde TKDK ile yapılacak işlemler, gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi veya
yasal temsilcisi, tüzel kişilerde ise tüzel kişilik tarafından temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişi(ler)
tarafından yürütülmelidir.
•

Başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalı ve her yıl TKDK’ya başvuru yapmadan önce
Çiftçi Kayıt Sistemi kaydını güncellemelidir.

•

Tedbirin uygulanacağı alan Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yer almalıdır.

•

Tedbirin uygulanacağı alan sulanmayan ekilebilir arazi olmalıdır.

•

Başvuru yapılabilecek minimum tarımsal parsel büyüklüğü 0,2 ha (2 dönüm/dekar) ve
minimum arazi büyüklüğü de 1 ha (10 dönüm/dekar)’dır.

•

Arazi kadastro mülkiyeti, muvafakat veya kiralama belgesinin (en az 5 yıllık) sağlanması
gerekmektedir. Başvurulan alana ait tapu kaydında haciz veya ihtiyati tedbir olmamalıdır.
Kontroller sırasında böyle bir durum tespit edilirse başvuru reddedilecektir.

•

Başvuru sahibi başvuru formunu ve eki olan tedbirin uygulanacağı parsellerin haritalarını,
TKDK Beypazarı Ofisi’nde yetkili uzmanlar eşliğinde hazırlayarak sunmalıdır.

İlgili Zorunlu Standartlar
Tarım Çevre ödemeleri, gönüllü olarak 5 yıl boyunca çevre dostu uygulama taahhütünde bulunan
başvuru sahiplerine verilir.
Faydalanıcı, seçilen pilot bölgede taahhüt altına alınmış olan kendi alanındaki Çapraz Uyum
(GAEC); İyi Tarım ve Çevre Koşullarını uygulamalıdır.
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Tablo 1. Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü ile
ilgili Çapraz Uyum (GAEC) Standartları
Konu

İlgili Çapraz Uyum
(GAEC) Standartları

İlgili Mevzuat, Kaynak

Toprak organik
maddesi

Anız yakılması ekilebilir arazide 2872
sayılı Çevre Kanunuyla yasaklanmıştır.

Toprak erozyonu

Sekiler(teras) ve diğer fiziksel yapılar
5403 sayılı Toprak Koruma ve
(rüzgar perdeleri, sel oyuntuları ve diğer
Arazi Kullanımı Kanunu
önleme yapıları) yok edilemez.

2872 sayılı Çevre Kanunu

Çapraz Uyum (GAEC) Standartlarına ek olarak başvuru sahipleri aşağıda yer alan ve başvurulan
pakete göre gereklilikleri yerine getirerek, tarlalarında erozyon ile mücadele etmeyi taahhüt
ederler.

Yeşil Nadas (Fiğ Ekimi) Gerekliliklerinden Oluşan Paket
Başvuru sahipleri aşağıdaki şartları yerine getirmek için %12 den az eğimli, kuru tarım yapılan,
ekilebilir arazileri hakkında 5 yıllık taahhütte bulunmak zorundadır:
• Çiftçi taahhüt ettiği arazisinin %100’ünde yeşil nadas örtüsünü her iki yılda bir uygulamalıdır
(taahhüt dönemi boyunca tahıl ve yeşil nadas bitkisi sırasıyla ekilir).
• Taahhüt edilen alanda; yıllık fiğ Mart veya Nisanda ekilmelidir. Buğdaygiller, sonbaharda, en
geç Ekim sonunda ekilmelidir.
• Bir önceki tahılın anızı yeşil nadas (fiğ) ekilene kadar tarlada kalmalıdır.
• Yeşil nadas örtüsü (fiğ) Mayıs-Haziran arası sürülmeli ve toprakla karıştırılmalıdır; yeşil nadas
buğday ekilene kadar tarlada bırakılacaktır.
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• Yeşil nadasın mahsulü toprakla karıştırılmalı ve tarlada bırakılmalıdır (hasat edilemez/
biçilemez).
• Otlatma yapılamaz.
• Başvuru sahibi, tarla kayıt defterini 5 yıllık taahhüt dönemi boyunca doldurmalı ve saklamalıdır.
• Başvuru sahibi taahhüt döneminin ilk yılında bu alt-tedbir hakkında (tarım-çevre, ekim nöbeti,
yeşil örtü bakımı, vb.) 4 saatlik zorunlu eğitime katılmalıdır.

Çok Yıllık Yeşil Örtü (Korunga Ekimi) İçeren Paket
Başvuru sahipleri aşağıdaki şartları yerine getirmek için %12 veya daha çok eğimli, kuru tarım
yapılan, ekilebilir arazileri hakkında 5 yıllık taahhütte bulunmak zorundadır:
• Destek, boş bırakılan arazide eğimin %12’den fazla olduğu ve tüm taahhüt dönemi boyunca
kalıcı bitki örtüsü altında olan alanlar için verilir.
• Çiftçi taahhüt ettiği arazisinin %100’ünde yeşil nadas uygulamalıdır.
• Mart ya da Nisan ayında ekim yapılmalıdır.
• Boş bırakılan arazide, çok yıllık korunga ekilmeli ve korunganın bakımı (özellikle arazideki
bitki yoğunluğuna göre kısmen yeniden ekim) sağlanmalıdır.
• Yeşil nadas mahsulü (korunga) taahhüt dönemi (5 yıl) boyunca hasat edilemez, tarlada
bırakılmalıdır. Yeşil nadas mahsulü, üçüncü yıldan sonra tepeden biçilebilir.
• Otlatma yapılamaz.
• Başvuru sahibi, tarla kayıt defterini 5 yıllık taahhüt dönemi boyunca doldurmalı ve saklamalıdır.
• Başvuru sahibi taahhüt döneminin ilk yılında bu alt-tedbir hakkında (tarım-çevre, ekim nöbeti,
yeşil örtü bakımı, vb.) 4 saatlik zorunlu eğitime katılmalıdır.
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BAŞVURAMAYACAK OLANLAR
Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığında, diğer tüm koşullar sağlansa dahi
başvuru sahibi destek almak amacıyla başvuruda bulunamaz.
(a) Başvuru aşamasında, uygulama ve uygulama sonrası dönemde TKDK Kara Listesinde olanlar,
(b) Başvuru sahibinin tüzel kişilik olması durumunda, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını gösteren
belgeye göre tüzel kişilikteki kamu payı %25’den fazla olanlar.

DESTEK BILGISI
Destek Oranı ve Kaynağı
Faydalanıcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eşfinansmanından oluşan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak
adlandırılmaktadır. Kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş taahhütler için geri
ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
Destek oranı (kamu katkısı), toplam uygun masrafların %100’ünü karşılayacaktır ve bunun %85’i
AB katkısı %15’i TC katkısı olacaktır.

Destek Düzeyi
Paket 1 için: 1.117,38 TL/ha’lık yıllık ödeme + 10,5 TL/yıllık işlem giderleri (ayrıca danışmanlık
hizmeti kullanılıyorsa yalnızca ilk yıl için 300 TL danışmanlık ücreti)
Paket 2 için: 1.286,75 TL/ha’lık yıllık ödeme + 10,5 TL/yıllık işlem giderleri (ayrıca danışmanlık
hizmeti kullanılıyorsa yalnızca ilk yıl için 300 TL danışmanlık ücreti)
NOT: Yukarıdaki ödeme oranları 2014 yılı verilerine göre hesaplanmış olup gösterge niteliği
taşımaktadır.
Hektar başına belirlenen yıllık ödeme oranları, 2019 yılından itibaren her yıl olmak üzere, mevcut
TUIK Enflasyon Oranlarına göre yeniden hesaplanacak olup ödemelerde güncel rakamlar
kullanılacaktır.
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TEDBIRIN UYGULAMA SÜRESI
Uygulama süresi sözleşmenin imzalanmasıyla başlar ve 5 yıl boyunca devam eder.

Taahhütlerin Uygulanması
Taahhütlerin yerine getirilmediği durumlarda cezai yaptırımlar uygulanacaktır.
Ancak, bazı mücbir sebepler ve istisnai durumlar halinde destek geri talep edilmeyecektir,
örneğin:
• Faydalanıcının vefat etmesi/uzun süre iş göremez hale gelmesi,
• Taahhütün verildiği tarihte öngörülemeyecek şekilde arazinin büyük bir kısmının
kamulaştırılması,
• Araziyi ya da işletmeyi ciddi şekilde etkileyen büyük bir doğal afet meydana gelmesi.

SUNULACAK RESMI BELGELER
Başvuru sahibi, başvurusunu “Başvuru Paketi” şeklinde sunmak zorundadır. Başvuru Paketi;
Başvuru Formu ve eklerinden oluşmaktadır.
1. Gerçek kişiler için noter onaylı “İmza Beyannamesi”
2. Tüzel kişilikler için noter Onaylı “İmza Sirküleri”(İmza sirkülerinin geçerlilik tarihi Kurum ile
olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır.)
3. Eğer başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket ise, Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından alınan Tüzel
Kişiliğin Güncel Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge (Bu belge Kurum başvuru
çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
4. Başvuru sahibi uygulamanın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değilse;
Muvafakatname veya noter onaylı kira sözleşmesi (Taahhüt uygulama dönemini kapsamalıdır.)
Noter onaylı kira sözleşmesi getirilmesi durumunda kiralamanın tapuya şerh edilmesi
gerekmektedir.
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5. Eğitim Sertifikası ve Gelir Makbuzu (varsa)
Başvuru sahibi, taahhütün ilk yılı içerisinde Tarım-Çevre İklim ve Organik Tarım tedbiri
hakkında 4 saat süren zorunlu bir eğitime katılmalı ve eğitim sertifikasını taahhütün ilk yılının
Kasım ayından önce (ilk yıl ödemesi yapılmadan önce) sunmalıdır.
Aynı zamanda başvuru sahibi başvurusunun ilk yılında kendisine başvuru kuralları, arazisinin
eğimi, imzalanacak sözleşme, vb. gibi alt tedbirle ilgili konularda bilgi almak amacıyla
danışmanlık hizmeti kullanabilir. İlgili danışmanlar Beypazarı Ziraat Odası tarafından
görevlendirilecektir. Buna ilişkin bir ödeme yapılabilmesi için, faydalanıcının danışmanlık
hizmetini kullandığına dair Ziraat Odasından alınacak makbuzu taahhütün ilk yılının Kasım
ayından önce (ilk yıl ödemesi yapılmadan önce) sunması gerekmektedir.
6. İlgili bankadan alınmış olan “Banka Hesap Cüzdanı”nın kopyası
Başvuru sahibi gerçek kişi ise, banka hesap adı gerçek kişiye, başvuru sahibi tüzel kişi ise
banka hesap adı tüzel kişiliğe ait olmalıdır. (Belge üzerinde IBAN olmalıdır.)
7. Terasların Fotoğrafı (Varsa)
Başvuru sahibi başvuru yaptığı alanda varsa terasların fotoğrafını sunmalıdır. (Bu belge Kurum
başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
8. Harita çıktıları (Başvuru sırasında alınacaktır.)

BAŞVURU SÜRESI
Başvuru sahipleri, 5 yıl boyunca her yıl Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında
başvurularını Beypazarı TKDK Ofisine yapar.
Başvuruların İl Koordinatörlüklerine teslimi için son tarih, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen son
teslim tarihi ve saattir. Son başvuru tarih ve saatinden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
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BAŞVURUNUN REDDEDİLMESİ
Başvuru sahiplerine, başvuruları ile ilgili TKDK’nın kararı yazılı olarak bildirilir. Başvurunun
reddedilmesine ilişkin olası nedenler aşağıda listelenmiştir.
• Başvurunun eksik olması veya başvuru çağrı rehberinde belirtilen koşulları karşılamaması,
• Başvuru sahibinin gerekli şartları taşımaması,
• Uygulamanın IPARD Programı hedeflerini taşımaması,
• Uygulamanın, başvuru yapılan tedbir veya alt-tedbir ile ilgili olmaması,
• Eksik evrak sürecinde talep edilen belgelerin bir ya da birkaçının belirtilen son tarihe kadar
teslim edilmemiş olması,
• Başvuru sahibinin sunmuş olduğu tapu kaydında haciz veya ihtiyati tedbir olması,
• Sözleşme aşamasında, başvuru sahibi tarafından uygunluk kriterlerinin karşılanmaması,
• Başvurusu TKDK tarafından desteklenmek üzere seçildiği halde, başvuru sahibinin sözleşme
imzalamaya davet mektubunu aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde sözleşme imzalamaması,
• Başvuru sahibinin kamu tüzel kişiliği olması veya kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilik
olması
TKDK’nın her türlü ret ya da destek vermeme kararı, itirazların değerlendirilmesi
sonrasında, nihaidir.

TKDK ONAYI SONRASINDA UYGULAMA KOŞULLARI: SÖZLEŞME
Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin desteklerden yararlanabilmesi için sözleşme
imzalaması önkoşuldur. Sözleşme imzalama aşamasında, başvuru sahibinin uygunluk şartları
ve başvuru paketinde sunmuş olduğu belgelerin geçerliliği yeniden kontrol edilecektir.
Gerekli şartları sağlamayan (uygunluk koşullarını kaybetmiş) başvuru sahipleri ile sözleşme
imzalanmayacaktır.
Sözleşme ve sözleşmeye bağlı uygulamalar, gerçek kişilerde vefat hali dışında üçüncü kişilere
devredilemez.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
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YÜKÜMLÜLÜKLERIN YERINE GETIRILEMEMESI
Faydalanıcının tedbiri sözleşmede taahhüt ettiği ve üzerinde mutabık kalındığı şekilde
uygulamaması halinde, TKDK;
• Ödemeleri durdurma ve/veya sözleşmeyi feshetme,
• Destek tutarını azaltma,
• Ödenen tutarların yasal faizi ile birlikte tamamen geri ödenmesi için geri alım prosedürünü
başlatma hakkını saklı tutar.

ÖDEME
• Her yıl başvuru paketinin eksiksiz olarak İl Koordinatörlüğüne teslim edilmesinden sonra,
Kurumun iç prosedürünün tamamlanması ardından sözleşmeye göre tahakkuk eden miktar
üzerinden yıllık olarak yapılır.
• Ödemeler sadece faydalanıcının banka hesabına yapılacaktır. Nakit veya herhangi diğer bir
ödeme şekli mümkün değildir.
• Yıllık ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için faydalanıcının ödenmemiş vergi borcu olmamalıdır.
Vergi borcu olup olmadığı, ödeme dönemleri içerisinde kontrol edilecektir.
• Söz konusu kontrollere ilişkin gerekli olduğu durumlarda, faydalanıcılardan vergi borcu
olmadığına dair yazı talep edilebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN
Başvuru çağrı ilanlarımıza, desteklerimizle ilgili her türlü ayrıntılı bilgiye Ankara İl
Koordinatörlüğümüzden, Beypazarı İlçe Ofisimizden ve Kurumumuz internet adresinden
(www.tkdk.gov.tr) ulaşılabilir. Ayrıca başvuru sahipleri soru ve sorunlarıyla ilgili oalrak 444 8535
numaralı TKDK Yardım Masası hattını arayabilirler.
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