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ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN
DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2011/24)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların
sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden
üreticilerin desteklenmesinde görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile desteklemeye
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 14/11/2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi uyarınca
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de yer alan;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketini,
c) Başvuruya esas arazi kontrol tutanağı: Başvuru aşamasında mahallinde yapılan kontrol
sonucu, üretici ve arazi bilgilerinin doğruluğunu gösteren Ek-2’ye uygun hazırlanmış belgeyi,
ç) ÇATAK programı: Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programını,
d) ÇKS belgesi: Çiftçi kayıt sistemi belgesini,
e) Desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı: Mahallinde yapılan kontrol sonucu, desteklemeye
esas ÇATAK programı uygulamalarının doğruluğunu ve gerçekleşmeyi gösteren Ek-5’e uygun
hazırlanmış belgeyi,
f) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
g) Hassas bölge: Mevcut yapısal dengede, çeşitli nedenlerle toprak yapısının ve su kalitesinin
değiştiği gözlenen ve tedbir alınmadığı takdirde yakın gelecekte çevre açısından olumsuz etkilere
sahip olabilecek bölgeleri,
ğ) Hibe sözleşmesi: ÇATAK programı kapsamında üreticinin hangi kapsamda ve ne kadar süre
ile uygulama yapacağına dair üreticinin il/ilçe müdürlüğü arasında imzalanan Ek-4’e uygun olarak
hazırlanan protokolü,
h) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,
ı) İl proje uygulama komisyonu: Bakanlık il müdürü başkanlığında ilgili şube müdürü ve ilçe
müdürü/müdürleri ile projede görev alan en az 2 ziraat mühendisinin katılımıyla ve mülki amirin
onayı ile oluşturulan komisyonu,
i) Ödeme icmali: Ödemeye esas bilgilerin köy bazında toplu olarak gösterildiği Ek-6’ya uygun
olarak hazırlanmış listeyi,
j) Ön başvuru formu: ÇATAK programına başvuracaklardan, müracaatta istenilen Ek-1’e uygun
hazırlanan belgeyi,
k) Proje uygulama birimi: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinde görevli, projede görev alan en az 4
ziraat mühendisi/ziraat teknikeri/ziraat teknisyeninden oluşan birimi,
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l) Taahhütname: ÇATAK programına katılma ve programın ön gördüğü üretim teknikleri ile
ürün desenini 3 yıl süre ile uygulama taahhüdünü bildirir Ek-3’e uygun hazırlanmış belgeyi,
m) Minimum işlemeli tarım: Çevreye duyarlı üretimin yapılması amacıyla toprak kalitesinin
arttırılması için anıza doğrudan ekim yapılmasını sağlayan minimum veya sıfır toprak işlemesinin
yapıldığı tarımsal üretim faaliyetlerini,
n) Üretici: Hassas bölgelerde, tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak her türlü bitkisel
üretim ile iştigal edip, üretimlerini bu Tebliğ kapsamında şekillendirecek ve bunun için yapılacak
desteklemelerden yararlanacak olan kamu tüzel kişileri hariç, gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
Uygulama alanlarının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen illerde, ÇATAK
programının uygulanacağı alanların önceliğini ve çerçevesini belirlemeye ilişkin çalışmalar için il proje
uygulama komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon tarafından il/ilçe proje uygulama birimlerinin
görüşleri dikkate alınarak, mahallinde ayrıntılı etüt, değerlendirme ve tespitler yapılır. İl proje
uygulama komisyonunun teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama alanları, bu
Tebliğin 9 uncu maddesi hükümlerine göre mahallinde ilan edilir.
Başvuru ve istenecek belgeler
MADDE 6 – (1) ÇATAK programını tercih eden üreticilerin, bu amaçla yapılan alan bazlı
desteklemeden yararlanabilmeleri için Ek–1’e uygun başvuru formu ve ekleriyle birlikte, bu Tebliğ
hükümlerine uygun olarak uygulamanın yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne müracaatta bulunmaları
gerekir.
Uygulama
MADDE 7 – (1) İl proje uygulama komisyonu, ÇATAK programı kapsamında çalışmaların
yürütülmesinden ve bu çalışmalar sırasında ortaya çıkacak problemlerin çözümünde yetkili ve
sorumludur.
(2) İl proje uygulama komisyonu, 1 Mart – 30 Eylül tarihleri arasında olmak üzere ÇATAK
programı için illerine ait başvuru tarihlerini belirler ve bu Tebliğin 9 uncu maddesi hükümlerine göre
mahallinde ilan eder.
(3) Uygulama alanı olarak belirlenen yerlerdeki başvuru ve buna ilişkin işlemler sırasıyla
aşağıdaki gibi yürütülür.
a) Üreticiler, programa katılmak için Ek–1’e uygun olarak tanzim edilen ön başvuru formu ile
il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.
b) Müracaatlar ÇKS kayıtları da dikkate alınmak suretiyle proje uygulama birimi tarafından
yerinde kontrol edilir. Bu amaçla, proje uygulama birimi tarafından Ek–2 ye uygun olarak mahallinde
başvuruya esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir.
c) Üreticiler tarafından yapılan müracaatlar, proje uygulama birimi tarafından ÇATAK programı
hedefleri ve il/ilçede uygulanacak kategoriler itibariyle değerlendirilir. Başvurusu uygun görülenlerle
Ek-3’e uygun taahhütname alınmak suretiyle Ek–4’e uygun hibe sözleşmesi imzalanır.
ç) Hibe sözleşmesinin yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, proje uygulama birimi
tarafından yerinde kontrol edilerek Ek-5’e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı
düzenlenir.
d) ÇATAK programı kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren üreticilerin desteklemelere
esas icmalleri hazırlanarak il proje uygulama komisyonuna gönderilir.
e) İl proje uygulama komisyonunca onaylanan icmaller (Ek–6) bu Tebliğin 9 uncu maddesi
hükümlerine göre askıya çıkarılır. Askı süresi sonunda kesinleşen icmaller Genel Müdürlüğe
gönderilir.
f) Hibe sözleşmesi imzalanmayan hiçbir üretici ÇATAK programı desteğinden yararlandırılmaz.
Ön başvurular destekten yararlanma hakkı kazandırmaz.
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(4) Programın sürekliliğinin kontrol edilmesi açısından, ikinci ve üçüncü yıllarda o yılın ÇKS
beyanına göre arazi yerinde kontrol edilerek Ek-5’e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı
düzenlenir. Bu kontrole göre müteakip yıllar ödemelerine karar verilir.
(5) Destekleme için müracaat edilen alanlarda, bu Tebliğin 8 inci maddesinde açıklanan
kategoriler ve tedbirlerin hangilerinin uygulanabileceğine il/ilçe proje uygulama birimi karar verir.
Üretici bir destekleme döneminde ÇATAK programı destekleme kategorilerinden birden fazlasını
uygulayabilir. Bu durumda, aynı üretim alanı için birim alana destek miktarı, üretici tarafından
uygulanan kategorilerden en yüksek destek miktarına sahip kategori dikkate alınarak belirlenir. Aynı
üretim alanında uygulanan her kategori için ayrı ayrı destekleme yapılmaz.
(6) Arazi müracaat eden üreticiye ait değil ise, başvuru formu (Ek–1) alınırken, müracaat
tarihinden itibaren en az 3 yıllığına imzalanmış kira sözleşmesi istenir. 3 yıl süresince devir yapılamaz.
Aksi halde, destekleme ödemesi iptal olur ve bu Tebliğin 10 uncu maddesine göre işlem yapılır.
(7) Uygulamaya yönelik gerekli eğitim ve yayım faaliyetleri il/ilçe müdürlüğü tarafından
yürütülür.
Destekleme kategorileri
MADDE 8 – (1) Üreticilere yapılacak destekleme 3 kategoride uygulanır. İl proje uygulama
komisyonu tarafından uygun görülen alanlarda aşağıdaki kategorileri gerçekleştirenlere dekar başına
yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılır.
a) Birinci kategori: Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanlarda minimum toprak işlemeli tarımın
yapılması.
b) İkinci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla;
setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj, jips uygulaması, (Ek ibare:RG-20/3/201529301) kükürt uygulaması, kireç uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi, yeşil gübreleme
uygulaması, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç baklagiller ile alanı
kaplama gibi tedbirlerden en az ikisinin birlikte yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte
arazinin boş bırakılması uygulaması.
c) Üçüncü kategori: Aşağıda belirtilen çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan
en az iki veya daha fazlasının tekniğine uygun bir şekilde tatbik edilmesi.
1) Su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden birinin kullanılması,
2) Çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı,
3) Organik tarım veya iyi tarım uygulamaları.
Askı işlemleri
MADDE 9 – (1) İl proje uygulama komisyonu, uygulama alanlarına ve başvurulara ilişkin kararını
ilgili il/ilçe merkezinde ve ilgili köy/mahallede, il/ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle 10
gün süreyle askıya çıkartır. Askıya çıkma ve askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak
muhtar veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır.
(2) Ödeme icmalleri (Ek–6) ilgili il/ilçe merkezinde veya köyünde/mahallesinde il/ilçe
müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle 10 gün süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkma ve askıdan
indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar veya aza tarafından güncel tarihle
imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı
süresinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
(3) Askı süresi içinde yapılan itirazlar il proje uygulama komisyonuna yapılır. İtirazlar askı süresi
ve bitiminden itibaren 20 gün içerisinde değerlendirilir ve karara bağlanır.
(4) İl proje uygulama komisyonunda çözüme kavuşturulmayan konular Genel Müdürlüğe
bildirilir.
Denetim ve cezai sorumluluk
MADDE 10 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlerde yapılacak olan denetim Bakanlık tarafından
yürütülür.
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(2) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen, ödemelere esas teşkil eden
belgelerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere
ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemeden yararlanmak üzere sahte ve içeriği
itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve kanuni işlemler yapılır.
(3) Mücbir sebepler (ölüm ve tabii afetler gibi) dışında, bu Tebliğ kapsamında haksız yere
yapılan ödemelerden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde; haksız yere yapılan ödemeler, ödeme
yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci
maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında
ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların
tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
Ödemelere ilişkin esaslar
MADDE 11 – (1) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yapılır. Bakanlık kendisine intikal
eden ödeme icmalleri (Ek–6) kapsamında Bankaya ödeme talimatı ve elektronik ortamda icmalleri
gönderir. Tüm ödemeler, gerekli kaynakların Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasından sonra Ek6’daki ÇATAK programı ödeme icmallerine göre ilgili Banka şubesindeki üreticilerin hesabına aktarılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12 – (1) 17/1/2009 tarihli ve 27113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Amaçlı
Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2009/3) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuatın uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2008/14268, 2009/14615 ve 2010/178 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları
ile Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine
Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/3 sayılı Tebliğe dayanarak, karşılıklı hibe sözleşmesi
imzalamış üreticiler, hibe sözleşmesi hükümlerine göre uygulamalarına devam ederler. Bu üreticilerin
ikinci veya üçüncü destekleme ödemeleri, daha önce imzalanmış olan hibe sözleşmesi hükümlerine
göre devam ettirilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/4/2011
27917
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
1
.

20/3/2015

29301
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Ek–1
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÇATAK PROGRAMINDAN YARARLANMA
ÖN BAŞVURU FORMU
……………………….. İL /İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE
İL

:

İLÇE

:

KÖY/MAHALLE

:

YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN ÇATAK PROGRAMI UYGULAMALARI
Kategori I

Kategori II

Kategori III







…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
BAŞVURANIN
Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

……………..

……………………

Tarih
………………

İmza
………………..

Adres:…………………………………………………………………………...........................
…………..……………………………………………………………...……………….
Tel.No:…………………………………………………………………………………………..
ADINA KATILDIĞI HİSSEDARLARIN
(VARSA)
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
………………… ………………….

Köy Muhtarı

Yakınlık Derecesi
………………….

Tarih
İmza
……………. ……………..

ONAYLAYAN
Aza

EKLER
1- T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Nüfus Kayıt Örneği veya T.C. Kimlik Numarası
olan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı görülmek suretiyle),
2- ÇKS Belgesi,
3- Vergi Kimlik numarasını gösterir belge (Tüzel kişi ise),
4- Arazinin en az 3 yıllığına kiralandığına dair kira sözleşmesi.
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Ek–2
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÇATAK PROGRAMI BAŞVURUYA ESAS
ARAZİ KONTROL TUTANAĞI
İLİ
İLÇESİ
BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
ADI
SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI/VERGİ NO
BABA ADI
DOĞUM YERİ/ YILI
ADRESİ
TEL. NO
ARAZİ BİLGİLERİ
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ/BELDESİ
MEVKİİ
ADA/ PARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ (da)
YETİŞTİRİLEN ÜRÜN
ÜRETİCİ BEYANI
Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde iş bu tutanağın ve kontrolün mahallinde yapıldığını
kabul ve taahhüt ederim.
Üreticinin Adı Soyadı
Tarih, İmza
İL/İLÇE PROJE UYGULAMA BİRİMİ
Yukarıda adı soyadı, arazi bilgileri ve imzası bulunan üreticinin mahallinde yapılan
kontrol sonucunda, başvurusunda belirttiği kategoride ÇATAK Programı kapsamında
değerlendirilmesi uygundur/uygun değildir.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.
Kontrol eden
Tarih, İmza

Kontrol eden
Tarih, İmza

Kontrol eden
Tarih, İmza

ONAYLAYAN
İl /İlçe Müdürü
Tarih, İmza
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Ek–3
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TAAHHÜTNAME
……………………..İli,
……………..İlçesi
……………………..Köyü
……………Mevkiinde bulunan ve sahibi olduğum …………….ada …………….parsel
numarasında kayıtlı tarım arazisinin ………………dekarında, program süresince her yıl ÇKS
kaydını yenileyerek Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programına katılmak
ve programın ön gördüğü üretim teknikleri, ürün deseni ve uygulamaları 3 (üç) yıl süresince
tatbik edeceğimi taahhüt ederek, desteklemeden yararlanmak istiyorum. Program
çerçevesinde şahsıma yapılacak ödemeler için T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin şahsım adına bir
hesap açmasını ve ödemelerin açılacak olan hesaba yatırılmasını talep ediyorum. Hissedarlar
adına hareket edeceğime ve hissedarlar tarafından yapılacak bir itiraz vukuunda bu karar
kapsamında aldığım tüm desteklemeleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkındaki Kanun Hükümleri çerçevesinde geri ödemeyi taahhüt ediyorum.

TAAHHÜTTE BULUNANIN
Adı Soyadı
…………………….

T.C. Kimlik No

Tarih

…………………….

……………..

İmza
…………….

ADINA KATILDIĞI HİSSEDARLARIN
(VARSA)
Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Yakınlık Derecesi

Tarih

……………...

………………

………………..

……..….

İmza
………….

ONAYLAYAN
Köy Muhtarı

Aza
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Ek–4
HİBE SÖZLEŞMESİ

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (“TKB”) ile ………..…………………………
adresinde mukim, ………………………………. T.C No.lu üretici ile, aşağıdaki hususlarda
anlaşmışlardır:
MADDE 1 – AMAÇ
1.1
Bu Sözleşmenin amacı TKB tarafından, ÇATAK Programının hedeflerine
uygun bir şekilde uygulamalar yapılması amacıyla hibe ödemesi yapılmasıdır.
1.2
Üretici, ÇATAK Programı uygulamalarını 3 (üç) yıl süreyle uygulamayı kabul
ve taahhüt eder.
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ
2.1
Bu Sözleşme her iki tarafça imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
2.2
ÇATAK Programının bitiş tarihi, Sözleşme’nin başlangıç tarihinden itibaren
3 (üç) yıldır.
MADDE 3 – ÇATAK PROGRAMININ UYGULANMA BİÇİMİ
3.1 Yapılacak uygulamanın ödeme kategorisi:

Kategori I


Kategori II


Kategori III


3.2 Üretici tarafından yapılacak uygulamalar:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
MADDE 4- MALİ MESULİYET
4.1 TKB, ÇATAK Programının uygulanması sırasında; üreticinin kendisine,
çalışanlarına veya mülkiyetine gelen herhangi bir zarar dolayısı ile hiç bir şekilde ve hiç bir
nedenle sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla TKB bu gibi zarar ile bağlantılı herhangi bir tazminat
veya ödeme artışı talebini kabul etmez.
4.2 Üretici, ÇATAK Programının yürütülmesi esnasında sebep olabileceği her türlü
zarar konusunda, üçüncü taraflara karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder. Üretici; kendisi
veya çalışanları, yasa ve yönetmeliklere göre bu çalışanların sorumlu olduğu kişiler tarafından
yapılan bir usulsüzlük veya üçüncü kişilerin haklarının çiğnenmesi nedeniyle ortaya çıkan
tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, TKB’yi her türlü sorumluluktan muaf tutar.
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MADDE 5- ÇATAK PROGRAMININ UYGULAMA SÜRESİ
5.1 ÇATAK Programının yürürlük tarihi ve uygulama süresi, Madde 2’de
belirtilmiştir. Üretici, ÇATAK Programının uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek her
durum hakkında Bakanlık İl Müdürlüğünü derhal bilgilendirir.
MADDE 6- SÖZLEŞMENİN FESHİ
6.1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, aşağıdaki şartlardan biri veya birden fazlası
oluşması durumunda herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeyi fesheder. Bu şartlar;
a) Üreticinin üzerine düşen yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi
durumunda ve bu yükümlülüklere uyması gereği bir mektupla kendisine tebliğ edildikten
sonra geçen yirmi (20) iş günü içerisinde bunu yapmaması ve bunun için de tatmin edici bir
gerekçe göstermemesi halinde,
b) Arazi mülkiyetinin değişmesi halinde, eğer bu husus sözleşmeye ek bir metinle
karşılıklı bir mutabakat ile tespit edilmedi ise,
c) Sözleşme vasıtasıyla sağlanan ödemeden yararlanmak için yanlış ve eksik
beyanlarda bulunulması.
6.2 Sözleşmenin iş bu madde hükümleri çerçevesinde feshedilmesi halinde, Çevre
Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair
Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/….) hükümleri geçerlidir.
6.3 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu madde uyarınca sözleşmeyi feshetmeden önce,
ihtiyati bir tedbir olarak önceden herhangi bir tebliğde bulunmaksızın ödemeleri askıya
alabilir.
MADDE 7- TABİ OLUNAN YASA VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
7.1 Bu Sözleşme, T.C. yasalarına tabidir. Yasal bir anlaşmazlık durumunda .................
mahkemeleri yetkilidir.
İş bu Sözleşme [.....................] tarihinde üç nüsha olarak hazırlanmış ve iki adeti
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bir adedi üretici ’ye verilmiştir.
Üretici

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı adına
…………..... İl/İlçe Müdürlüğü

[İmza yetkilisinin adı, soyadı, unvanı]
Tarih- İmza

[İmza yetkilisinin adı, soyadı unvanı]
Tarih- İmza

9

Ek–5
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÇATAK PROGRAMI DESTEKLEMEYE ESAS
ARAZİ KONTROL TUTANAĞI
1) ÜRETİCİ VE ARAZİ BİLGİLERİ
İLİ
İLÇESİ
BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
ADI
SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI/VERGİ NO
BABA ADI
DOĞUM YERİ/ YILI
ADRESİ
TEL. NO
ARAZİ BİLGİLERİ
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ
MEVKİİ
ADA/ PARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ (da)
YETİŞTİRİLEN ÜRÜN

2– ÇATAK PROGRAMININ UYGULANMA BİÇİMİ
a) Yapılan uygulamanın ödeme kategorisi:
Kategori I

Kategori II

Kategori III







b) Üretici tarafından gerçekleştirilen uygulamalar:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) Bir sonraki yıl devam edilecek çalışmalar:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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3- ÜRETİCİ BEYANI
Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde iş bu tutanağın ve kontrolün mahallinde yapıldığını
kabul ve taahhüt ederim.
Üreticinin Adı Soyadı
Tarih, İmza
4- İL/İLÇE PROJE UYGULAMA BİRİMİ

Yukarıda adı soyadı, arazi bilgileri ve imzası bulunan üreticinin mahallinde yapılan
kontrol

sonucunda

…………

kategoride

ÇATAK

Programı

kapsamında

desteklenmesi/desteklemeden yararlanmaya devamı uygundur/uygun değildir.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

Kontrol eden

Kontrol eden

Tarih, İmza

Tarih, İmza

Kontrol eden
Tarih, İmza

ONAYLAYAN
İl /İlçe Müdürü
Tarih, İmza
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EK–6
ÇATAK PROGRAMI
ÖDEME İCMALİ
İli
:
İlçesi :
Sıra
Adı Soyadı
No.

T.C.Kimlik No / Başvuru* Köy/Belde
Vergi No
Yılı

Kategori

Ödeme
(Türk Lirası)

*: Başvuru yılı olarak, ilk hibe sözleşmesinin yapıldığı ve destekten yararlandırıldığı yıl yazılır.

Toplam ödeme miktarı (TL) :…………………………………… (rakamla ve yazı ile)
…./…./…………
İl Proje Uygulama Komisyonu
Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

12

