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TANAP Projesi
Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı Nedir?
TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında kompresör istasyonları, ölçüm istasyonları, pig istasyonları, blok vana 
istasyonları inşa edilmektedir ve bunlar; Proje’nin yer üstü tesisleri (istasyonları) olarak adlandırılmaktadır. Bu istasyonların inşası 
için hem şahıs arazileri hem de kamu arazileri kullanılması gerekmiş ve gereken tüm araziler, kalıcı olarak alınmıştır. Bu alınan 
arazilerden ötürü oluşan arazi ve buna bağlı gelir kayıplarının giderilmesi için şahıslara arazileri için kamulaştırma bedelleri ile beraber 
arazileri fiilen ekip biçen kişilere arazi üzerinde ekili ürün olması halinde, ürün bedelleri ödenmiştir. Ancak tarımsal geçim kaynağı olan 
toprakların büyük bir kısmını, istasyonlar sebebiyle kalıcı olarak kaybeden ve başka bir geliri olmayan çiftçiler, aldıkları bu kamulaştırma 
ve ürün ödemeleri ile tarımsal faaliyetlerine devam ederken, ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçici bir süreliğine de olsa, bir 
maddi yük üstlenmek durumunda kalmış olabilir. Bu tür bir maddi yükün sebep olduğu kayıpları geriye dönük de olsa telafi etmek ve 
bundan sonraki süreçte tarım faaliyetlerine devam edenlere kısa süreli bir geçim desteği vermek amacıyla TANAP Projesi kapsamında, 
Yer Üstü Tesisleri (İstasyonlar) için Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı hazırlanmıştır. 

Bu Plan kapsamında üç tip küçük ölçekli geçim destek paket grubu oluşturulmuştur. Bu destekler; tarımsal faaliyetle bizzat 
uğraşmaya devam edenler için, TARIM DESTEK PAKETLERİ ve HAYVANCILIK DESTEK PAKETLERİ ile arazilerini yaşlılık ve 
engellilik durumu sebebiyle bizzat işleyemeyen ancak kaybettikleri araziden geçimlerini sağlayan kişiler için de, TEK SEFERLİK 
NAKDİ DESTEK paketlerinden oluşmaktadır. Hayvancılık Destek Paket Grubu; 4 tanesi bireysel, 1 tanesi köy geneline yönelik olmak 
üzere toplam 5 paketi, Tarım Destek Paket Grubu da 3 ayrı destek paketi içermektedir. Tarım ve hayvancılık alanında toplam 8 destek 
paketi oluşturulmuştur. Planlanan tüm destekler, bir sefere mahsus olarak 2018 yılı içinde uygulanacak ve sonraki yıllarda tekrar 
edilmeyecektir.

Geçim Destek Paketleri, TANAP Projesi için yapılan istasyonların arazi edinimi kapsamında ekip biçtiği arazilerini kalıcı olarak 
kaybetmiş kişilerin başvurularının değerlendirilmesi ve uygun bulunması üzerine hayata geçirilecek; destekler, başvuru 
esasına dayalı olarak sağlanacaktır. Başvurular bireyseldir. Başvuran kişiler, başvuru formu sundukları belgelerle beraber uzman bir 
değerlendirici kurul tarafından incelenecek ve koşulları sağlayanlar hak sahibi olarak belirlenecektir. Köy bazında tarım-hayvancılık 
faaliyeti kapsamında otlatma amaçlı kullanılan ortak alanların kaybına yönelik hazırlanan destek paketi için hak sahipliği ise köy adına 
ilgili belgelerle başvuru yapacak köy tüzel kişiliğinin başvurusunun incelenmesi ve uygun bulunması üzerine hayata geçirilecektir. 
2018 boyunca bu geçim destek paketlerinin uygulama süreci uzmanlarca yakından izlenecek ve ihtiyaç olduğundan teknik destekler 
verilecektir.

Yer Üstü Tesisleri (İstasyonlar) için
Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı



Kimler
Başvurabilir?

1- Temel geçim kaynağı olan toprakların büyük bir bölümünü (en az %20’sini), Proje kapsamında inşa edilen   
 istasyonlar sebebiyle kalıcı olarak kaybetmiş olma, 
2- Tarım dışında düzenli başka bir geliri olmama, 
3- Proje için alınan arazileri fiilen kullanan kişi olma.

Başvuru sahiplerinin, bu koşulları sağladığını, başvuru formu ile birlikte sunacağı belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. 

Tüm başvuru sahiplerinin asgari
sağlaması gereken üç koşul şudur: 

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri kapsamında otlatma amaçlı kullanılan köy ortak alanları, istasyonlar sebebiyle 
alınmış köy tüzel kişilikleri de geriye kalan ortak alanlarda yine benzer faaliyetin sürmesine yardımcı olmak 
amacıyla yapılabilecek iyileştirme çalışmaları için başvurabilir. 

İstasyonlar sebebiyle alınan arazilerde tarımsal faaliyet yürütmeyip arazilerin fiilen kullanıcısı olmayan ancak 
kaybettikleri arazileri için kamulaştırma bedeli almış arazi sahipleri (malikler), bu geçim kaynakları destek 
paketlerinden faydalanamazlar. 

ANCAK

TANAP Projesi için inşa edilen istasyonlar sebebiyle kaybettikleri arazilerin sahibi (maliki) olan fakat bu arazileri, 
ortakçıya/icara/kiraya vererek temel geçimini bu topraktan sağlayan 65 yaş ve üstü çalışamayacak 
durumdaki arazi sahipleri (malikler) ile %40 ve üzeri engelliliği sebebiyle çalışamayacak durumdaki arazi sahipleri 
(malikler) başvuru yapabilirler.

Ayrıca, aşağıda listelendiği gibi özel koşullara sahip olan arazi kullanıcısı şahıslar (malikler), istasyonlar sebebiyle 
geçimini sağladıkları arazilerin %20’sinden azını kaybetmiş olsalar da diğer istenen belgeleri sağlamaları 
durumunda destek paketlerinden faydalanmak üzere başvuru yapabilirler: 

 - Hanesinin geçimini sağlayan kadın arazi kullanıcıları, 
 - Hanesinin geçimini sağlayan 65 yaş ve üstü arazi kullanıcıları,
 - Hanesinde %40 ve üzeri engelli birey bulunan hanesinin geçimini sağlayan arazi kullanıcıları, 
 - Hanesinin geçimini tek başına sağlamak zorunda kalan arazi kullanıcıları,
 - Çok hisseli şahıs arazilerinin fiili kullanıcısı da olan hissedarlar, 
 - TANAP Projesi kapsamında inşa edilen istasyonlardan etkilenen arazileri aynı zamanda TANAP  
   Projesi’ne ait boru hattı, iletim hattı, elektrik direği ve/veya istasyonlar için açılan kalıcı erişim   
   yollarından da etkilenen arazi kullanıcıları.



KİMLER
BAŞVURABİLİR?

Damızlık Boğa Temini
(1 ADET) 

İstasyon inşaatı 
sebebiyle geçimini 
sağladığı arazilerin 

bir bölümü veya 
tamamı alınmış arazi 

kullanıcıları
(Bireysel başvuru)

Geçimini sağladığı ve kullandığı toprakların bir bölümünü veya tamamını Proje kapsamında inşa edilen istasyonlar sebebiyle kalıcı 
olarak kaybetmiş ve tarımdan başka bir düzenli geliri olmayan başvuru sahipleri arasından, bu destek paketi için gerekli diğer koşulları 
(ahırın evden ayrı bir yapı olması, ahırında en az 1 ineği olması gibi) da sağlayan üreticilere, 1 adet damızlık boğa verilecektir. Hayvanın 
yem, bakım, veterinerlik gibi giderleri başvuru sahibine ait olacaktır. Bu destekten faydalananlar damızlık gebe süt ineği desteğinden 
faydalanamazlar. 

Damızlık Gebe Süt
İneği Temini 

(1 ADET)

İstasyon inşaatı 
sebebiyle geçimini 
sağladığı arazilerin 

bir bölümü veya 
tamamı alınmış arazi 

kullanıcıları
(Bireysel başvuru)

Geçimini sağladığı ve kullandığı toprakların bir bölümünü veya tamamını Proje kapsamında inşa edilen istasyonlar sebebiyle kalıcı 
olarak kaybetmiş ve tarımdan başka düzenli bir geliri olmayan başvuru sahipleri arasından, büyükbaş hayvan barınakları evden ayrı bir 
yapı olması koşuluyla, uygun bulunanlarına 1 adet damızlık gebe süt ineği verilecektir. Hayvanın yem, bakım, veterinerlik gibi giderleri 
başvuru sahibine ait olacaktır. Bu destekten faydalananlar damızlık boğa desteğinden faydalanamazlar.

Büyükbaş Hayvan 
Barınağı İyileştirmesi/

Tadilatı Desteği

İstasyon inşaatı 
sebebiyle geçimini 
sağladığı arazilerin 

bir bölümü veya 
tamamı alınmış arazi 

kullanıcıları
(Bireysel başvuru)

Geçimini sağladığı ve kullandığı toprakların bir bölümünü veya tamamını Proje kapsamında inşa edilen istasyonlar sebebiyle kalıcı 
olarak kaybetmiş ve tarımdan başka bir düzenli geliri olmayan başvuru sahipleri arasından, büyükbaş hayvan barınakları evden ayrı bir 
yapı olması koşuluyla, mevcut barınakların hayvan sağlığının gerektirdiği asgari sağlık koşullarını sağlayabilmesi için tadilat ve ekipman 
desteği verilecektir. Bu destekler; ihtiyaçlara göre değişmekle birlikte, otomatik suluk sistemi, havalandırma koşullarının iyileştirilmesi 
(pencere, baca yapımı vb.), zemin iyileştirme, süt sağım makinesi teminini içermektedir. Tadilat işleri için işçilik başvuru sahibi tarafından 
üstlenilecektir. 

Koruyucu
Hayvan Sağlığı Seti 

Desteği

İstasyon inşaatı 
sebebiyle geçimini 
sağladığı arazilerin 

bir bölümü veya 
tamamı alınmış arazi 

kullanıcıları
(Bireysel başvuru)

Geçimini sağladığı ve kullandığı toprakların bir bölümünü veya tamamını Proje kapsamında inşa edilen istasyonlar sebebiyle kalıcı 
olarak kaybetmiş, temel geçim kaynağı hayvancılık olan ve tarım-hayvancılık dışında başka bir düzenli geliri olmayan başvuru sahipleri 
için hane başına birer tane olmak üzere hayvan sağlık setlerinin uygulamasına yönelik bir destektir. Her bir hayvan sağlık setinin içinde 
vitamin ilaçları, mineral tabletler, parazitler ilaç, antiseptik madde, buzağı septisemi aşısı, ilaç uygulama enjektörü, enjektör uçları, 
mastitis daldırma tüpü, boynuz köreltme kalemi olacaktır. Bu sağlık setindeki malzemelerin uygulanması veteriner kontrolünde yapılacak 
ve veterinerlik masrafları TANAP tarafından karşılanacaktır.

Ortak Kullanılan Otlak 
Alanların İyileştirmesi 

Desteği

Köy Tüzel Kişiliği 
(Topluluk düzeyinde)

Köy sakinleri tarafından hayvancılık amaçlı kullanılan köy ortak alanlarının iyileştirilmesi kapsamında gölgelik, sulak, tuzlama alanı, yem 
bitkileri ekimi yapılacaktır. Başvurular, köy tüzel kişilikleri (KTK) tarafından yapılacak olup, gerekli düzenlemeleri yapmak ve izinleri almak 
suretiyle uygun yeri, KTK tahsis edecektir.  

KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ 
HAYVANCILIK 
GEÇİM 
DESTEK 
PAKETLERİ

Geçim Destek Paketlerinin Kapsamı Nedir, 
Kimler Hangi Paket için Başvurabilir?

GEÇİM DESTEĞİNİN KAPSAMI
DESTEK PAKETİ 

TÜRÜ



KİMLER
BAŞVURABİLİR?

Aile Tipi Sera
Kurulumu Desteği  

İstasyon inşaatı sebebiyle geçimini 
sağladığı arazilerin bir bölümü 

veya tamamı alınmış arazi 
kullanıcıları

(Bireysel başvuru)

Geçimini sağladığı ve kullandığı toprakların bir bölümünü veya tamamını Proje kapsamında inşa edilen istasyonlar 
sebebiyle kalıcı olarak kaybetmiş ve tarımdan başka bir düzenli geliri olmayan başvuru sahipleri arasından en az 1 
dönüm arazisi olan başvuru sahibi hanelere toplam 48 m2 büyüklüğünde sulama sistemi olan, domates, salatalık 
vb. sebzeleri yetiştirebilecekleri anahtar teslim seraların kurulması desteği verilecektir. Destekten faydalanacak 
hanelerde sera ile uğraşacak en az bir genç aile bireyinin olması şartı bulunmaktadır. Bu destek öncelikle hanedeki 
genç kadınların faydalandırılmasını amaçlamaktadır. Sera için gerekli gübre, fide ve ilaç bir defalığına TANAP 
tarafından sağlanacaktır. Bu destek paketi, etkilenen arazinin kullanıcısı olan başvuru sahibine teslim edilecek ve 
seranın işletmesi, işletmesinden doğan ek giderlerin karşılanması (elektrik, su gideri, dikim, hasat, vb.) başvuru 
sahibine ait olacaktır.  

Tarımsal Makine-
Ekipman Temini Desteği

İstasyon inşaatı sebebiyle geçimini 
sağladığı arazilerin bir bölümü 

veya tamamı alınmış arazi 
kullanıcıları

(Bireysel başvuru)

İstasyon inşaatı nedeniyle işleyerek geçimini sağladığı (maliki veya kiracısı/kullanıcısı olduğu) tüm arazi varlığını ve 
dolayısıyla temel geçim kaynağını kaybetmiş ve de başka bir düzenli geliri olmayan başvuru sahibine, yaşadığı yerde 
tarımsal faaliyetlerine devam edebilmesi için uygun koşullar olması halinde tarımsal makine ekipman temin edilmesine 
yönelik bir destek türüdür. Ancak bu destekten faydalanacak kişi, diğer destek paketlerinden faydalanamayacaktır. 
Desteğin kapsamı balya makinesi, mibzer, yem hazırlama makinesi ile sınırlıdır. Başvuru sahibi burada belirtilen 
makine-ekipmanlardan birini tercih etmek zorundadır. Makine ekipmanın bakımı veya işletilmesine (yağ, mazot, 
bakım, sarf malzemesi, vb) ilişkin giderler başvuru sahibine ait olacaktır.

Sertifikalı Yem Bitkileri Tohumu 
Dağıtım Desteği 

İstasyon inşaatı sebebiyle geçimini 
sağladığı arazilerin bir bölümü 

veya tamamı alınmış arazi 
kullanıcıları

(Bireysel başvuru)

Geçimini sağladığı ve kullandığı toprakların bir bölümünü veya tamamını Proje kapsamında inşa edilen istasyonlar 
sebebiyle kalıcı olarak kaybetmiş ve tarımdan başka bir düzenli geliri olmayan başvuru sahipleri arasından en az 10 
dönüm büyüklüğünde bir araziye sahip olan veya bu büyüklükte bir araziyi kiralamış, işliyor olan üreticilere ekebi-
lecekleri miktarda sertifikalı korunga, macar fiğ ve tritikale tohumu dağıtılacaktır. Başvuru sahibinin en az 10 dönüm 
araziyi işlediğini belgelemesi gerekmektedir. Tohumların ekilmesi, gübre, ilaçlama, hasat, vb. masraflar başvuru 
sahibine ait olacaktır. 

Köy Tüzel Kişiliği 
(Topluluk düzeyinde)

Tohum dağıtımı kapsamında hayvancılık amaçlı kullanılan köy ortak alanı için başvurular, köy tüzel kişilikleri vasıtasıyla 
yapılacaktır. Ekim yapılacak alanın uygun şartlarda (izin alınması, arazinin ekim için hazırlanması gibi) tahsisi KTK’ya 
aittir.

KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ 
TARIM GEÇİM 
DESTEK
PAKETLERİ

KİMLER
BAŞVURABİLİR?

Fiilen Çalışamayacak durumda olan 
65 Yaş ve Üstü veya En Az %40 

Engeli olan arazi sahipleri için Tek 
Seferlik Nakdi Destek 

65 Yaş ve Üstü veya %40 engelli 
olup kamulaştırmadan etkilenmiş 
toprağını kendisi ekip biçemeyen, 

fakat kamulaştırılan araziden geçim 
sağlayan (ortakçıya/icara/kiraya 

verme yolu ile) arazi sahibi 

- Maliki oldukları arazileri, istasyon inşaatı sebebiyle kamulaştırılan ve bu giden araziden ötürü, toplam arazilerinin 
en az %20’sini kaybetmiş olan, 
- 65 yaş ve üstü veya %40 engelli olup, toprağını ekemeyecek (çalışamayacak) durumda olan, 
- İstasyon sebebiyle kamulaştırılan toprağını kira/icar/ortakçıya vererek topraktan geçimini sağlayan, 
- Maddi durumunun yeterli olmadığını ilgili kamu kurumlarından aldıkları belgeler ile ispatlayabilen (gelir düzeyinin 
GO/G1 olduğunu gösteren belge sunabilen) kişilere tek seferliğine sağlanacak 3.000TL tutarında bir maddi destektir.  

TEK SEFERLİK
NAKDİ DESTEK

DESTEK PAKETİ TÜRÜ

DESTEK PAKETİ TÜRÜ

GEÇİM DESTEĞİNİN KAPSAMI

GEÇİM DESTEĞİNİN KAPSAMI

GEÇİM DESTEĞİNİN KAPSAMIDESTEK PAKETİ 
TÜRÜ

DESTEK PAKETİ 
TÜRÜ



Başvurular Nasıl Yapılacak?
Destek paketlerinden faydalanmak isteyen kişiler ve köy tüzel kişilikleri başvuru formlarını, istenen belgeler ile birlikte ilan edilen tarih 
aralığında, broşürün sonunda yer alan TANAP adresine kargo ile göndererek başvurularını yapabilirler. Ayrıca 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu gereği, “Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma ve Açık Rıza Metni” de başvuru sahibi tarafından
imzalanarak başvuru formu ve diğer destekleyici belgelerle ile beraber TANAP’a iletilmelidir. Aksi halde başvurular değerlendirme 
sürecine alınmayacaktır.

Kargolar karşı ödemeli olarak gönderilebilir. Kargoların iadeli taahhütlü yapılması başvuruların ulaşıp ulaşmadığının kontrolünü yapmak 
açıdan önemlidir.

Başvurular bireysel olarak yapılacaktır. Programlara başvuru sırasında herhangi bir ücret veya nakdi katkı istenmeyecektir. Başvuru 
sürecinde herhangi bir üçüncü taraf (firma veya şahıs) başvuru formunu doldurmak veya gerekli belgeleri toparlamak için başvuru 
sahibinden para talep edemez; başvuruda aracı veya yardımcı olamaz.

Başvuru sahibinin, destek paketleri için istenen tüm belgeleri başvuru formu ile birlikte sunması gerekmektedir. Eksik belgelerle 
yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Destek paketlerine başvurmak için istenen belgelerin listesi, başvuruda 
doldurulacak olan başvuru formu ile birlikte verilmektedir.

Gelen başvurular ve ilgili koşulları kanıtlayıcı belgeler, değerlendirici kurul tarafından incelenecek ve hak sahipliği kriterlerini 
sağlayan kişiler için uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasına dikkat edilerek kimlerin hangi destek paketi için hak sahipleri 
belirlenip, ilan edilecektir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?
Başvurular 15 Aralık 2017 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Destek paketlerine başvurular sadece ilan edilen tarih 
aralığında alınacak olup bu tarihler dışında kalan dönemde başvurular alınmayacaktır. Konuyla ilgili iletişim bilgileri ve telefonlar 
broşürün sonunda yer almaktadır.

Birden Fazla Destek Alınabilir mi ?
İstasyonlar sebebiyle geçimini sağladığı araziyi kaybeden ve belirtilen koşulları sağlayan bir kişi, sadece 1 defa başvuru yapabilir ve 
başvuru formunda verilen listedeki paketlerden en fazla 3 tanesine değerlendirilmek üzere başvuru yapabilirler. Başvuru sahibi, 
uygun koşulları sağlaması halinde tercih ettiği destek paketlerinin en fazla 2 tanesinden faydalanabilecektir. Başvuru sahiplerinin 
aynı hanede olması durumunda bir haneye en fazla 3 tane destek paketinden faydalanma hakkı tanınacaktır.



Tüm destek paketleri 
için sağlanması gereken 

belgeler listesi  

Geçim Desteklerine başvuran şahısların tümünün, aşağıdaki belgeleri sağlayıp teslim etmesi gerekmektedir.

  1. Dilekçe,

  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  3. Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınan ikametgâh belgesi,

  4. Nüfus Müdürlüğü’nden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği, 

  5. Tapu Müdürlüğü veya e-devlet sisteminden, başvuru sahibinin toplam arazi varlığını gösterir tapu kaydı,

  6. İl SGK Müdürlüğü’nden alınan gelir tespiti sonuç belgesi, 

  7. İl SGK Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınan hizmet dökümü belgesi,

  8. Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden alınan son 3 yıla (2017, 2016, 2015) ait, etkilenen parsel bilgisini de gösterecek şekilde ÇKS belgesi, 

      - ÇKS kaydı ile belgelenemeyen şahıs arazilerinin kullanıcılarından, muhtar beyanı yanında, arazi malikinden alınan feragatname istenecektir.

  9. Hazine, orman arazisi kullanıcısı olan veya arazi hissedarı (ortağı) olup aynı zamanda arazinin kullanıcısı olan başvuru sahiplerinin, aşağıdaki              

       belgelerden en az birini sağlaması gerekmektedir.

    - Mülkiyeti kamulaştırılan sabit tesis alanında kalan hazine, orman, mera, köy tüzel kişiliği veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziyi uzun         

      süredir tarımsal amaçlı kullandığına dair muhtar ve azaların imzaladığı tespit tutanağı, 

    - Proje kapsamında alınan kamu arazisini kullandığına dair ecrimisil veya kiralama belgesi, 

  10. Hayvanı varsa Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden alınan Turkvet belgesi  

  11. (Eğer varsa) SYDV’den alınan ihtiyaç sahibi olduğunu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteklerinden faydalanıp faydalanmadığını gösterir resmi belge,

  12. (Eğer varsa) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destekleri alındığına dair SYDV’den belge,

  13. (Eğer varsa) Tarım Bakanlığı’nın 2017 yılı Genç Çiftçi Programında uygun başvuru sahibi kabul edildiğine dair belge.

TANAP Yer Üstü Tesisleri İçin Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı
Destek Paketleri’ne başvurmak isteyen arazi kullanıcılarından istenen belgeler.

Destek Paketlerine Başvurmak İçin İstenen Belgelerin Listesi

Topluluk düzeyindeki 
başvurular için

  Köy Tüzel Kişiliklerinden istenecek belgeler;

  1. Köy Tüzel Kişiliğinin başvuru dilekçesi
  2. Köy Tüzel Kişiliği tarafından Karar Defterine alınmış kararın fotokopisi

TANAP Yer Üstü Tesisleri İçin Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı 
Destek Paketleri’ne başvurmak isteyen Köy Tüzel Kişiliklerinden istenecek belgeler.

Fiilen Çalışamayacak 
durumda olan 65 Yaş 
Üstü veya En Az %40 
Engeli Olan Bireyler 

İçin Tek Seferlik Nakdi 
Destek 

65 Yaş Üstü veya En Az %40 Engeli Olan başvuran sahiplerinin tümünün, aşağıdaki belgeleri sağlayıp teslim etmesi gerekmektedir.

  1. Dilekçe,

  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  3. Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınan ikametgâh belgesi,

  4. Nüfus Müdürlüğü’nden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği, 

  5. Tapu Müdürlüğü veya e-devlet sisteminden, başvuru sahibinin toplam arazi varlığını gösterir tapu kaydı,

  6. İl SGK Müdürlüğü’nden alınan gelir tespiti sonuç belgesi, 

  7. İl SGK Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınan hizmet dökümü belgesi,

  8. Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden alınan son 3 yıla (2017, 2016, 2015) ait, etkilenen parsel bilgisini de gösterecek şekilde ÇKS belgesi,

       - ÇKS kaydı ile belgelenemeyen şahıs arazilerinin kullanıcılarından, muhtar beyanı yanında, arazi malikinden alınan feragatname istenecektir.

  9. (Eğer varsa) SYDV’den alınan ihtiyaç sahibi olduğunu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteklerinden faydalanıp faydalanmadığını gösterir resmi belge,

  10. (Eğer varsa) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destekleri alındığına dair SYDV’den belge,

  11. (Eğer varsa) Tarım Bakanlığı’nın 2017 yılı Genç Çiftçi Programında uygun başvuru sahibi kabul edildiğine dair belge. 

Fiilen Çalışamayacak Durumda Olan 65 Yaş Üstü veya En Az %40 Engeli Olan 
Bireyler İçin Tek Seferlik Nakdi Destek Paketi’ne başvurmak isteyen,

araziden geçimini sağlayan arazi sahiplerinden istenen belgeler.
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