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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI
YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/30)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; doğal kaynaklar ve çevren�n korunmasını d�kkate alarak kırsal alanda

gel�r düzey�n�n yükselt�lmes�, tarımsal üret�m ve tarıma dayalı sanay� entegrasyonunun sağlanması �ç�n küçük ve orta
ölçekl� �şletmeler�n desteklenmes�, tarımsal pazarlama altyapısının gel�şt�r�lmes�, gıda güvenl�ğ�n�n güçlend�r�lmes�,
kırsal alanda alternat�f gel�r kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonom�k altyapının güçlend�r�lmes�, tarımsal
faal�yetler �ç�n gel�şt�r�len yen� teknoloj�ler�n üret�c�ler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan
kırsal kalkınma çalışmalarının etk�nl�kler�n�n artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapas�tes�n�n oluşturulmasına
katkı sağlamak �ç�n yen� teknoloj� �çeren yatırımların desteklenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 1/1/2016-31/12/2020 tar�hler� arasında, kırsal alanda ekonom�k ve sosyal

gel�şmey� sağlamak, tarım ve tarım dışı �st�hdamı gel�şt�rmek, gel�rler� artırmak ve farklılaştırmak �ç�n kadın ve genç
g�r�ş�mc�ler öncel�kl� olmak üzere gerçek ve tüzel k�ş�ler�n ekonom�k faal�yetlere yönel�k yatırımlar �ç�n yapılacak
h�be ödemeler�ne �l�şk�n hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ; 18/4/2006 tar�hl� ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 22/2/2016 tar�hl� ve 2016/8541

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekler� Kapsamında Tarıma Dayalı
Yatırımların Desteklenmes�ne İl�şk�n Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Avan proje: Başvuru konusu olan tes�se a�t vaz�yet planı �le tes�s�n �ht�yaçlarına göre elde ed�len ver�lere

dayanılarak hazırlanan ve �lg�l� meslek odasına kayıtlı k�ş�lerce onaylanmış plan ve kes�tler�n yer aldığı projey�,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Elektron�k ağ: “www.tar�morman.gov.tr” �nternet adres�n�,
ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
d) Gerçek k�ş� başvurusu ve yatırımı: Bel�rlenm�ş n�tel�kler� taşıyan b�rey tarafından yapılacak başvuru ve

gerçekleşt�r�lecek yatırımları,
e) H�be sözleşmes�: Proje sah�pler� �le �l müdürlüğü arasında �mzalanan ve h�beden yararlanma esasları �le

tarafların yetk� ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmey�,
f) H�beye esas proje tutarı: Bu Tebl�ğde bel�rt�len kr�terler� sağlayan h�be desteğ� ver�lecek uygun g�derler

toplamını,
g) İl müdürlüğü: Bakanlık �l müdürlükler�n�,
ğ) İl proje değerlend�rme kom�syonu: Val� yardımcısı başkanlığında; İl Tarım ve Orman Müdürü ve İl Tarım

ve Orman Müdür Yardımcısı, yatırım �zleme koord�nasyon başkanlığı veya �l özel �dares� genel sekreterl�ğ�, İl Çevre
ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü, T�caret Borsası, Z�raat Odası Başkanlığı �le �ht�yaç duyulması hal�nde proje konusuna göre
bel�rlenecek d�ğer �lg�l� ün�vers�te, s�v�l toplum kuruluşu ve kamu kurumu tems�lc�ler�nden en az beş k�ş�den
oluşturulan ve bu Tebl�ğ kapsamında �l�nde yapılan proje başvurularını değerlend�ren kom�syonu,

h) İl proje yürütme b�r�m�: İl düzey�nde programın tanıtımından, projeler�n uygulamasından ve tamamlanan
projeler�n �zlenmes�nden sorumlu olan, yapılacak �ş ve �şlemler� �l müdürlüğü adına yürüten, �lg�l� şube müdürü ve
elemanları �le gerekt�ğ�nde �l müdürlüğü ve d�ğer kamu kurumu elemanlarının val�l�k oluruyla görevlend�r�lmes� �le
oluşturulan en az üç k�ş�l�k b�r�m�,

ı) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanıp dört ayda b�r �l müdürlüğüne tesl�m ed�len �ş gerçekleşme
raporunu,

�) Kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyona yönel�k yatırım: Faal olsun veya olmasın,
çalışma ve �şletme kayıt/onay belges� başvuru sah�b� adına olmak üzere yasal �z�nler� alınmış ve tarımsal ürünlerden
bell� b�r ürünün �şlenmes�, depolanması ve paketlenmes�ne yönel�k olarak yapılmış tes�sler, kırsal ekonom�k altyapı
yatırımları �le tarımsal üret�me yönel�k sab�t yatırımlar �ç�n yen� teknoloj�ler �çeren mak�ne-ek�pman alımları ve
gerekl� olması hal�nde �nşaat g�der�n� kapsayan yatırımı,

j) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönel�k yatırım: Tarımsal ürünlerden bell� b�r ürünün
�şlenmes�, depolanması, paketlenmes� �le tarımsal üret�me yönel�k �nşaatı yarım kalmış tes�sler�n �nşaatının
tamamlanması ve gerekl� mak�ne ek�pmanının alımını ya da �nşaatı tamamlanmış ancak üret�me geçmem�ş tes�sler�n
mak�ne ek�pman alımlarını �çeren projey�,

k) Kırsal alan: 31/12/2012 tar�hl� TÜİK ver�ler�ne dayanılarak nüfusu 20.000’den az olan tüm �llerdek�
yerleş�m yerler�n�,
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l) Kırsal ekonom�k altyapı: Kırsal tur�zm konusunda konaklama tes�sler�, b�l�ş�m s�stemler� ve eğ�t�m�, el
sanatları ve katma değerl� ürünler, ç�ftl�k faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k altyapı s�stemler�n�,

m) Küçük ölçekl� �şletme: 50 k�ş�den az yıllık çalışan �st�hdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mal�
b�lançosundan herhang� b�r� 25 m�lyon TL’y� aşmayan �şletmeler�,

n) Orta ölçekl� �şletme: 250 k�ş�den az yıllık çalışan �st�hdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mal�
b�lançosundan herhang� b�r� 125 m�lyon TL’y� aşmayan �şletmeler�,

o) Merkez proje değerlend�rme kom�syonu: İl proje değerlend�rme kom�syonu tarafından yapılan �nceleme ve
değerlend�rmeler sonucunda uygun görülen öncel�kle proje başvurularına a�t değerlend�rme raporlarını, �ht�yaç olması
hal�nde uygun görülen proje başvurularını, bu Tebl�ğde yer alan esaslar doğrultusunda değerlend�ren ve Genel
Müdürlükçe; aralarında �lg�l� Genel Müdür Yardımcısı ve Da�re Başkanının bulunduğu en az beş, en fazla dokuz
k�ş�den oluşturulan kom�syonu,

ö) N�ha� rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma a�t f��l� uygulamaların tamamlanmasını tak�ben son ödeme taleb�
evrakı �le b�rl�kte hazırlanıp �l müdürlüğüne tesl�m ed�len ve �l müdürlüğünce uygun kabul ed�len raporu,

p) Ödeme �cmal tablosu: Yalnız b�r yatırıma a�t olan o dönem�n �nşaat ödemeler� �le mak�ne, ek�pman ve
malzeme ödemeler�n� kapsayan tabloyu,

r) Örtü altı kayıt s�stem� belges�: Üret�c�ler�n örtü altı s�stem�ne kayıtlı olduklarına da�r �şletmeler�n�n
bulunduğu �l ya da �lçe müdürlükler�nden bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden sonra alacakları belgey�,

s) Örtü altı tarım: İkl�m ve d�ğer dış etk�ler�n olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması �ç�n cam, naylon
veya benzer� malzeme kullanılarak oluşturulan alçak ve yüksek s�stemler altında �ler� tarım tekn�kler� kullanılarak
yapılan sebze, meyve ve süs b�tk�ler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�,

ş) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmes� programını,
t) Proje: H�be desteğ�nden yararlanab�lmek �ç�n bel�rlenm�ş n�tel�kler� sağlayan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n

gerçekleşt�recekler� yatırım projeler�n�,
u) Proje toplam tutarı: Program kapsamında h�beye esas proje tutarı �le tamamı yatırımcı tarafından

gerçekleşt�r�len ayn� katkı tutarlarının toplamını,
ü) Tarımsal üret�me yönel�k sab�t yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş, h�nd� ve kaz yet�şt�r�c�l�ğ�, su ürünler� ve

kültür mantarı üret�m�ne yönel�k sab�t yatırım tes�sler�n�,
v) Tarımsal ürün: Tütün har�ç tüm b�tk�sel ürünler�, hayvansal ürünler� ve su ürünler�n�,
y) Tatb�kat (uygulama) projes�: Başvuru konusu olan tes�s�n �ht�yaçlarına göre araz� ve zem�n etütler� yapılmış,

stat�k projes�n�n tüm �nşa� ölçüler�n�, tes�sat projes�n�n �nşaatı etk�leyen bütün elemanlarını, �malat detaylarına uygun
ölçü ve karakterde m�mar� elemanlarını, detaylarla �lg�l� referanslarını ve tüm detayları ç�z�m tekn�kler� �le eks�ks�z
�çeren, gerekl� bütün ölçüler�n, malzemeler�n ve tekn�k özell�kler�n�n yer aldığı, yapı apl�kasyon projes�/m�mar� proje,
peyzaj projes�, stat�k proje, mekan�k tes�sat projes�, mak�ne yerleş�m planı ve elektr�k tes�sat projeler� �le mal�yet
hesapları dah�l her türlü ayrıntıyı �çeren ve �lg�l� meslek odalarına kayıtlı tekn�k elemanlarca onaylanmış projey�,

z) Tüzel k�ş� başvurusu ve yatırımı: Bel�rlenm�ş n�tel�kler� sağlayan b�reyler�n yasal olarak oluşturdukları t�car�
ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleşt�r�lecek yatırımları,

aa) Uygulama sözleşmes�: Yatırımcılar �le proje kapsamında satın aldıkları mak�ne, ek�pman ve malzeme �le
�nşaat yapım �şler�n� sağlayan yüklen�c�ler arasında yapılacak akd�,

bb) Yapı kayıt belges�: İlg�l� mevzuatı gereğ�nce aranan koşullar saklı kalmak koşulu �le 3/5/1985 tar�hl� ve
3194 sayılı İmar Kanununun geç�c� 16 ncı maddes� kapsamında alınan belgey�,

cc) Yatırımcı: Bu Tebl�ğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul ed�lerek h�be
sözleşmes� �mzalayan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

çç) Yen�leneb�l�r enerj�: Jeotermal, b�yogaz, güneş ve rüzgâr enerj�s�n�,
dd) Yen� yatırım tes�s�: Tarımsal ürünlerden bell� b�r ürünün �şlenmes�, depolanması, paketlenmes� �le

yen�leneb�l�r enerj� kullanan sera, kırsal ekonom�k altyapı yatırımlarından tarımsal üret�me yönel�k henüz yapı ruhsatı
alınmamış temelden yapılacak �nşaat ve mak�ne ek�pman alımını kapsayan sab�t yatırım tes�s�n�,

ee) Yüklen�c�: H�be sözleşmes� akded�len yatırım projes� kapsamında yatırımcılar tarafından satın alınacak
mak�ne, ek�pman ve malzeme �le �nşaat yapım �şler�n� sağlayan bağımsız gerçek ve tüzel k�ş�ler�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmes� Programı Uygulama B�r�mler�
Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� çalışmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük yürütür. Genel

Müdürlük;
a) Programın tanıtımını ve yatırımcıların b�lg�lend�r�lmes�n� sağlar. Program kapsamında yapılacak

çalışmaların kontrolüne, �dar�, mal�, mühend�sl�k ve çevresel uygulamalarla uyumlu b�r şek�lde yürütülmes�ne destek
ver�r.

b) Program �le �lg�l� olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe tekl�f� hazırlıkları, bu tekl�fler�n �lg�l� Bakanlık
b�r�mler�ne �let�lmes� ve bu tekl�fler�n kabulü �ç�n gerekl� çalışmaları yapar.

c) Programın �zleme ve değerlend�rmes�n� yapar veya yaptırır.
İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, program kapsamındak� çalışmaların Bakanlık adına 46 ncı maddede bel�rt�len

sorumlulukların �dar�, mal�, hukuk�, mühend�sl�k ve çevresel uygulamalarla uyumlu b�r şek�lde yürütülmes�n� ve
program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların �l bazında uygulanmasını, �zlenmes�n�, sekretaryasını ve
koord�nasyonunu sağlar.
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İl proje değerlend�rme kom�syonu ve �l proje yürütme b�r�m�
MADDE 7 – (1) İl proje değerlend�rme kom�syonu;
a) Program kapsamında alınan h�be başvurularının �dar� uygunluğunu, başvuru sah�pler�n�n ve projeler�n

uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlend�rme ve genel değerlend�rme kr�terler� açısından �nceler, tüm proje
başvurularının n�ha� puanlarını tesp�t eder, değerlend�rme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program tekl�f
l�steler�n� bel�rler.

b) Başvuruların, bu Tebl�ğe, uygulama ve değerlend�rme rehber�ne uygun olarak �l düzey�nde
değerlend�r�lmes�nden sorumludur. Kom�syon en az beş k�ş�den oluşturulur.

(2) İl proje yürütme b�r�m�;
a) İl düzey�nde programın tanıtımı, projeler�n uygulanması ve tamamlanan projeler�n beş yıl süreyle �zlenmes�

�le �lg�l� olarak yapılacak �ş ve �şlemler� �l müdürlüğü adına yürütür. Bu b�r�m; �lg�l� şube müdürü ve elemanları �le
gerekt�ğ�nde �l müdürlüğü ve d�ğer kamu kurumu elemanlarının val�l�k oluruyla görevlend�r�lmes� �le en az üç k�ş�den
oluşur.

b) İl düzey�nde proje hazırlanması aşamasında potans�yel başvuru sah�pler�n� program hakkında ve proje
başvurularının hazırlanması konusunda b�lg�lend�r�r.

c) İl proje yürütme b�r�m�nde görevl� elemanlar, �l proje değerlend�rme kom�syonunda görevlend�r�lemez. İl
proje değerlend�rme kom�syonunda görevlend�r�len üyeler h�çb�r şek�lde �l proje yürütme b�r�m� elemanlarından
oluşturulamaz.

ç) H�be sözleşmes� �mzalanmadan önce; başvuru aşamasında elektron�k ortama g�r�ş� yapılan b�lg� ve
belgelerle sunulan h�be sözleşmes� ve ekler�n�n uyumunu ve mevzuata uygunluğunu �nceler. İnceleme sonucunu b�r
rapora bağlar ve h�be sözleşmes� �mzalamaya yetk�l� �l müdürüne sunar.

d) Projeler�n uygulamasını bu Tebl�ğ, yürürlüktek� �lg�l� mevzuat ve bu amaçla Genel Müdürlük tarafından
hazırlanan uygulama rehber�, satın alma k�tabı, genelgeler ve uygulama tal�matları hükümler� doğrultusunda kontrol
eder, �zler ve değerlend�r�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmes� Programı Tarıma Dayalı

Ekonom�k Yatırım Konuları, Yatırım Yer� ve Yatırım Süres�
Yatırım konuları
MADDE 8 – (1) Ekonom�k yatırım konularında;
a) Tarımsal ürünler�n �şlenmes�, depolanması ve paketlenmes�ne yönel�k yen� tes�sler�n yapımı, kısmen

yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tes�sler�n kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme
ve/veya modern�zasyon,

b) Tıbb� ve aromat�k b�tk�ler�n �şlenmes�, depolanması ve paketlenmes�ne yönel�k yen� tes�sler�n yapımı,
kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tes�sler�n kapas�te artırımı, teknoloj�
yen�leme ve/veya modern�zasyonu,

c) Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları kullanan yen� seraların yapımı,
ç) Bu Tebl�ğ kapsamında bulunan konularla �lg�l� tarımsal faal�yetlere yönel�k yapılmış ve/veya yapılacak

tes�slerde, toplu basınçlı sulama s�stemler� �ç�n, sulama kooperat�fler� ve sulama kooperat�fler� üst b�rl�kler�n�n sulama
h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� elektr�k enerj�s�n� tem�n etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerj�s�nden elektr�k üreten tes�sler�n
yapımı �le üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt s�stem�ne kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak
üzere; yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından jeotermal ve b�yogazdan ısı ve/veya elektr�k üreten tes�sler �le güneş ve
rüzgâr enerj�s�nden elektr�k üreten tes�sler�n yapımı,

d) Tarımsal üret�me yönel�k sab�t yatırımlar,
e) Hayvansal ve b�tk�sel or�j�nl� gübre �şlenmes�, paketlenmes� ve depolanması,
h�be desteğ� kapsamında değerlend�r�l�r.
(2) Kırsal ekonom�k altyapı yatırım konularında;
a) Kırsal tur�zm yatırımları,
b) Ç�ftl�k faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k altyapı s�stemler�,
c) El sanatları ve katma değerl� ürünler,
ç) B�l�ş�m s�stemler� ve eğ�t�m�,
h�be desteğ� kapsamında değerlend�r�l�r.
(3) Sert kabuklu meyveler har�ç olmak üzere tarımsal ürünler�n �şlenmes� kapsamında, başka b�r yatırım

tes�s�nde �lk �şlemes� yapılan mamul ürünün �k�nc�l �şlenmes�ne ve paketlenmes�ne yönel�k yatırım tekl�fler� �le
yurtdışında üret�m� yapılan ürünler�n �şlenmes�ne ve paketlenmes�ne yönel�k yatırımlar h�be desteğ� kapsamında
değerlend�r�lmez.

(4) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan mezbahası konusunda kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya
modern�zasyon başvuruları dışındak� başvurular kabul ed�lmez.

(5) Kanatlı komb�nası konusunda sadece yen� tes�s kapsamında başvurular kabul ed�l�r.
(6) Un, karma yem ve kütlü pamuk konusunda kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyon

dışındak� başvurular kabul ed�lmez. Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üret�m�n�n yapıldığı �llerdek�
başvurular kabul ed�l�r.

(7) Tarımsal ürünler�n depolanmasına yönel�k yen� tes�s başvurularında sadece çel�k s�lo ve soğuk hava deposu
h�be desteğ� kapsamında değerlend�r�l�r.

(8) Yatırımcılar bu Tebl�ğ kapsamında ülke genel�nde sadece b�r adet proje başvurusunda bulunab�l�rler.
Tarımsal amaçlı kooperat�fler, b�rl�kler �le bunların üst b�rl�kler�n�n tüzel k�ş�l�k olarak proje başvurusunda
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bulunmaları; üyeler�n�n ve/veya ortaklarının tüzel k�ş�l�k veya b�reysel olarak farklı yatırım konularında başvuru
yapmasına engel teşk�l etmez.

(9) Kırsal ekonom�k altyapı yatırımlarından kırsal tur�zm �ç�n konaklama amaçlı yen� tes�s, d�ğer kırsal
ekonom�k alt yapı yatırım konuları �ç�n kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyon konusunda
başvuru yapılab�l�r. Ayrıca kırsal tur�zm, el sanatları ve katma değerl� ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru
yapılab�l�r.

(10) Kırsal ekonom�k altyapı yatırımlarından ç�ftl�k faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k altyapı s�stemler�
har�ç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun h�be desteğ� kapsamında değerlend�r�leb�lmes� ve h�be
desteğ�nden yararlanab�lmes� �ç�n, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım �z�n belgeler�n�n ve/veya
yapı kayıt belges�n�n mutlaka başvuru konusu �le uyumlu olması gerek�r.

(11) Tarımsal amaçlı kooperat�fler, b�rl�kler, bunların üst b�rl�kler� �le h�be programlarından yararlanmamış faal
tes�sler har�ç olmak üzere, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmes� Programı çerçeves�nde h�be desteğ�nden
yararlanmış ve �zleme süres�n� kapsayan beş yılını doldurmamış tes�sler �ç�n kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme
ve/veya modern�zasyon veya tamamlama n�tel�ğ�nde proje başvurusunda bulunulamaz.

(12) Yen� yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yer�n�n mülk�yet�n�n; başvuru
sah�b� adına olması ve/veya Haz�ne, beled�ye, �l özel �dares�, t�caret odası, sanay� odası, z�raat odası, t�caret borsası,
Vakıflar Genel Müdürlüğü, organ�ze sanay� bölges�, tarıma dayalı �ht�sas organ�ze sanay� bölges� ve küçük �ht�sas
sanay� s�tes�nden başvuru sah�b� adına bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren en az yed� yıl tahs�s/�rt�fak tes�s ed�lm�ş
olması ve tahs�s/�rt�fak süres� boyunca tahs�s/�rt�fakın �ptal ed�lmeyeceğ�ne da�r taahhütnamen�n de başvuru ek�nde
sunulması gerek�r.

(13) Kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyon konusunda yapılan başvurularda yatırım
yer�n�n mülk�yet�n�n; yatırımcının adına kayıtlı olması veya gerçek ve tüzel k�ş�lerden bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden
�t�baren en az yed� yıl süre �le k�ralanmış olması gerek�r. Yatırım yer�n�n k�ralanmış olması durumunda k�ralama süres�
boyunca sözleşmen�n �ptal ed�lmeyeceğ�ne da�r taahhütnamen�n de başvuru ek�nde sunulması gerek�r.

(14) Kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyon konusunda yapılan başvuruların �nşaat �şler�
�çermes� durumunda yatırım yer�n�n mülk�yet�n�n; başvuru sah�b� adına olması veya Haz�ne, beled�ye, �l özel �dares�,
t�caret odası, sanay� odası, z�raat odası, t�caret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organ�ze sanay� bölges�, tarıma
dayalı �ht�sas organ�ze sanay� bölges� ve küçük �ht�sas sanay� s�tes�nden başvuru sah�b� adına bu Tebl�ğ�n yayımı
tar�h�nden �t�baren en az yed� yıl tahs�s/�rt�fak tes�s ed�lm�ş olması gerekmekted�r.

(15) Tarımsal amaçlı kooperat�flerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan bütün yatırım konularına a�t
başvurularda yed� yıl k�ra süres� şartı ve mülk�yet�n başvuru sah�b� adına olması şartı aranmaz.

(16) Mevcut seralarda ve tarımsal amaçlı kooperat�fler, b�rl�kler �le bunların üst b�rl�kler�n�n sulama
h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� elektr�k enerj�s�n� tem�n etmek amaçlı yen�leneb�l�r enerj� üret�m tes�s� konulu başvurularda
güneş enerj�s� kullanılması hal�nde tekn�k gerekçeler�n�n açıklanması durumunda, paneller yatırım mülk�yet� veya
kullanım hakkı başvuru sah�b�ne a�t olmak üzere b�t�ş�k b�rden fazla parsellerde yer alab�l�r.

(17) Kırsal ekonom�k altyapı yatırımlarından ç�ftl�k faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k altyapı s�stemler�
konusunda yapılan başvurularda, mevcut kümesler�n 18/3/2010 tar�hl� ve 5977 sayılı B�yogüvenl�k Kanunu hükümler�
�le b�rl�kte 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümler�ne göre
zorunlu olan b�yogüvenl�k tedb�rler� h�be kapsamında değerlend�r�l�r.

(18) N�tel�ğ� yen� tes�s olan başvurularda; kırsal alan, küçük �ht�sas sanay� s�tes�, �ht�sas/karma/özel organ�ze
sanay� bölges� ve tarıma dayalı �ht�sas organ�ze sanay� bölgeler�nde yapılması hal�nde başvurular öncel�kl� olarak
değerlend�r�l�r.

(19) Kırsal ekonom�k altyapı yatırımlarından ç�ftl�k faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes� konusunda yapılan örtü altı
tarım/yet�şt�r�c�l�k başvurularında örtü altı kayıt s�stem�ne kayıtlı olmak şartı aranır.

Uygulama �ller�n�n yatırım konuları
MADDE 9 – (1) Program çerçeves�nde 81 �lde;
a) B�tk�sel ürünler�n �şlenmes�, paketlenmes� ve depolanması,
b) Hayvansal ürünler�n �şlenmes�, paketlenmes� ve depolanması,
c) Su ürünler�n�n �şlenmes�, paketlenmes� ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çel�k s�lo,
e) Hayvansal ve b�tk�sel or�j�nl� gübre �şlenmes�, paketlenmes� ve depolanması,
f) Yen�leneb�l�r enerj� kullanan yen� sera,
g) Yen�leneb�l�r enerj� üret�m tes�sler�,
ğ) Tarımsal üret�me yönel�k sab�t yatırımlar,
h) Kırsal ekonom�k alt yapı yatırım konularından; kırsal tur�zm yatırımları, ç�ftl�k faal�yetler�n�n

gel�şt�r�lmes�ne yönel�k altyapı s�stemler�, el sanatları ve katma değerl� ürünler, b�l�ş�m s�stemler� ve eğ�t�m�
yatırımları,

h�be desteğ� kapsamında değerlend�r�l�r.
Yatırım süres�
MADDE 10 – (1) Yatırım projeler�n�n f�z�k� olarak tamamlanma son tar�h� 15/11/2020’d�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Sah�pler�nde Aranılacak Özell�kler

Ekonom�k yatırımlar �ç�n başvuru sah�pler�nde aranacak özell�kler
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MADDE 11 – (1) 8 �nc� maddede bel�rt�len yatırım konularını gerçekleşt�rmek üzere hazırlanacak proje
başvuruları gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından yapılır.

(2) Kırsal ekonom�k alt yapı konularından el sanatları ve katma değerl� ürünler har�ç başvuru sah�b� gerçek ve
tüzel k�ş�ler�n, Bakanlık tarafından oluşturulan ç�ftç� kayıt s�stem�ne veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş d�ğer kayıt
s�stemler�ne son başvuru tar�h�nden önce kayıtlı olması gerek�r.

(3) Tüm yatırımlar �ç�n son başvuru tar�h�nden önce kurulan;
a) Kollekt�f ş�rket, l�m�ted ş�rket ve anon�m ş�rket şekl�nde kurulmuş olan ş�rketler ve bunların aralarında

oluşturdukları ortaklıklar,
b) 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanunu, 18/4/1972 tar�hl� ve 1581 sayılı Tarım Kred�

Kooperat�fler� ve B�rl�kler� Kanunu, 1/6/2000 tar�hl� ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperat�f ve B�rl�kler� Hakkında
Kanuna göre kurulmuş kooperat�fler �le 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununun �lg�l� maddeler�ne göre kurulan ıslah amaçlı yet�şt�r�c� b�rl�kler� �le bunların üst b�rl�kler�/�kt�sad�
teşekküller�,

ekonom�k yatırım konularına tüzel k�ş�l�k olarak başvurab�l�rler.
(4) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len kuruluşlar, kuruluş tüzükler�nde/ana sözleşmeler�nde

bel�rt�len faal�yet alanları �le �lg�l� yatırım konularına başvurab�l�r.
(5) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len kuruluşların proje başvurusu, h�be sözleşmes� �mzalanması

ve uygulamaların gerçekleşt�r�lmes� konularında yetk�l� kurullarından son başvuru tar�h�nden önce yetk� almış olması
ve bu yetk� belges�n� proje başvurularında �braz etm�ş olmaları gerek�r.

(6) Tüm yatırımlara yönel�k proje konularında başvuran tüzel k�ş�ler �dar� ve mal� açıdan kamudan bağımsız
olmalıdır. Tüzel k�ş�ler�n başvuru aşamasında �dar� ve mal� açıdan kamudan bağımsız olduklarına da�r taahhütnamey�
başvuru ek�nde sunmaları gerek�r.

Uygun olmayan başvuru sah�pler�
MADDE 12 – (1) 11 �nc� maddede açıklanan gerçek ve tüzel k�ş� har�c�ndek�ler h�be başvurusunda

bulunamazlar.
(2) H�be sözleşmes� �mzalayan ancak yatırımını henüz n�ha� rapora bağlayamayanlar, öncek� tebl�ğler

kapsamında h�be programından yararlanmış ancak fes�h sürec�nde bulunan ve/veya fes�h ed�lm�ş proje başvuruları
olan yatırımcılar h�be başvurusunda bulunamazlar.

(3) Tarımsal amaçlı kooperat�fler ve b�rl�kler har�ç, tüzel k�ş� ortaklarının gerçek k�ş� olması hal�nde ortaklar
gerçek k�ş� olarak h�be başvurusunda bulunamaz. Ayrıca tüzel k�ş� ortaklarının tüzel k�ş� olması hal�nde de tüzel k�ş�
ortaklar ayrı olarak h�be başvurusunda bulunamaz. Gerçek ve/veya tüzel k�ş�ler kend�ler� h�be başvurusunda
bulunmaları hal�nde oluşturdukları ya da oluşturacakları farklı tüzel k�ş�/ortak olarak ayrıca h�be başvurusunda
bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
H�beye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonom�k yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı
MADDE 13 – (1) Ekonom�k yatırım konularında h�beye esas proje tutarı;
a) Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperat�fler ve b�rl�kler veya tüzel k�ş�ler olması hal�nde, 8 �nc�

madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len yatırım konularında h�beye esas proje tutarı; yatırım n�tel�ğ� yen� tes�s olan
başvurulardan 2.500.000 Türk L�rası, yatırım n�tel�ğ� tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk L�rası, yatırım
n�tel�ğ� kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk L�rası,

b) Başvuruda bulunanların gerçek k�ş�ler olması hal�nde, 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len yatırım
konularında; yatırım n�tel�ğ� yen� tes�s olan başvurularda 1.250.000 Türk L�rası, yatırım n�tel�ğ� tamamlama olan
başvurularda 1.000.000 Türk L�rası, yatırım n�tel�ğ� kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyon olan
başvurularda 750.000 Türk L�rası,

üst l�m�t�n� geçemez.
(2) Kırsal ekonom�k alt yapı yatırım konularından; 8 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len yatırım

konularında h�beye esas proje tutarı 500.000 Türk L�rası üst l�m�t�n� geçemez.
(3) H�beye esas proje tutarı alt l�m�t� en az 50.000 Türk L�rası’dır. Bu l�m�t�n altındak� başvurular kabul

ed�lmez.
(4) H�beye esas proje tutarının %50’s�ne h�be yoluyla destek ver�l�r. D�ğer %50’s� oranındak� tutarı başvuru

sah�pler� tem�n etmekle yükümlüdür.
(5) Proje bütçes� KDV (Katma Değer Verg�s�) har�ç hazırlanır.
(6) Proje toplam tutarının; bu maddede bel�rlenen h�beye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma a�t

�şler�n proje sah�pler�nce ayn� katkı olarak f�nanse ed�lmes� ve yatırım süres� �çer�s�nde tamamlanması gerek�r. Bu
durumun h�be başvurusu �le beraber taahhüt ed�lmes� şarttır.

(7) Küçük ve orta ölçekl� ekonom�k faal�yetlere yönel�k yatırım tes�sler�n�n desteklenmes� amaçlandığından,
başvuruda bel�rt�len proje toplam tutarı �le yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmes� sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Proje G�derler�

H�be desteğ� kapsamındak� proje g�der esasları
MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında h�be desteğ� ver�lecek proje g�derler�n�n;
a) Yatırımcı �le akded�len h�be sözleşmes�nden sonra gerçekleşt�r�lmes�,
b) H�be sözleşmes� ek�nde sunulan tatb�kat projes�nde bel�rt�lm�ş olması ve h�be desteğ� ver�lecek proje

g�derler� kapsamında yer alması,
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c) H�be sözleşmes� ek�nde sunulan proje bütçes� tablosundak� h�beye esas proje g�derler�n�n, tüm başvurularda
13 üncü maddede bel�rt�len l�m�tler�n �çer�s�nde kalması,

ç) H�be sözleşmes� ek�nde sunulan �ş planında öngörülen yatırım süres� �çer�s�nde gerçekleşmes�, h�be desteğ�
kapsamındak� g�derler�n Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma k�tabında bel�rt�len kurallara uygun olarak
gerçekleşt�r�lmes� ve belgelere dayandırılması,

gerek�r.
G�der kalemler�
MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğde bel�rt�len esaslar çerçeves�nde; öngörülen yatırım projes�n�n ayrılmaz b�r

parçası ve projen�n faal�yete geçmes� �ç�n kaçınılmaz olan bu maddede bel�rt�len g�derler, �lg�l� bölümlerde bel�rt�len
�st�snalar geçerl� olmak kaydıyla h�be desteğ� kapsamında değerlend�r�l�r.

(2) Yatırım uygulamalarına a�t;
a) İnşaat �şler� alım g�derler�ne,
b) Mak�ne, ek�pman ve malzeme alım g�derler�ne,
h�be desteğ� ver�l�r.
(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve h�be desteğ� ver�lecek tüm mak�ne, ek�pman,

malzeme ve �nşaat �şler� �hale sonucunda bel�rlenen yüklen�c�lerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.
(4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekl� çalıştırılan, düzenl�, dönüşümlü, yarı zamanlı ve geç�c� olarak

�şe alınmış k�ş�ler, kamu çalışanları, kamu kurumları �le kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z kuruluşlar yüklen�c� olamaz.
(5) H�beye esas proje tutarını oluşturan, h�be desteğ� ver�lecek proje g�derler� mutlaka tekn�k projeye ve p�yasa

etütler�ne dayandırılır ve proje başvurularında ayrıntılı olarak bel�rt�l�r.
(6) H�be sözleşmes�ne bağlanan h�beye esas proje tutarı, uygulama sürec�nde artırılamaz. Ancak sözleşmeye

bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla g�der kalemler� arasında �lg�l� maddelerde bel�rt�len kısıt ve l�m�tlere aykırı
olmamak üzere aktarımlar yapılab�l�r veya destek kapsamında projelend�r�len ve alımı yapılan �nşaat/mak�ne-mal
kalemler�nden proje başvuruları kapsamında satın alma k�tabına ve/veya tekn�k şartnamelere uygun olarak tem�n
ed�lmeyen kalemler �k�nc� el alımı olmamak şartı �le projeler�n amacına uygun olarak tamamlandığı ve faal�yete
geçmes�nde engel oluşturmadığı takd�rde h�be hesaplaması kalemler�nden düşülür ve başlangıçtak� bel�rlenen toplam
h�be tutarındak� m�ktardan azaltılarak h�be ödemes� yapılır.

(7) Yatırımcı, h�beye esas proje g�derler�nden �nşaat ve mak�ne ek�pmanı ayrı ayrı �hale edeb�leceğ� g�b� bu
g�derler�n tamamını tek b�r �hale şekl�nde de gerçekleşt�reb�l�r.

İnşaat �şler� alım g�derler�
MADDE 16 – (1) Program kapsamında h�be desteğ� ver�lecek �nşaat �şler� alım g�derler�, projen�n faal�yete

geçmes� �ç�n kaçınılmaz olan �nşaat �şler�n� kapsar.
(2) Yen� yatırım başvurularında h�beye esas proje g�der� sadece �nşaat faal�yet�nden �baret olamaz. Ancak çel�k

s�lo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları sadece �nşaat faal�yet�nden �baret olab�l�r.
(3) İnşaatın yapılma yöntem� �le kullanılacak teknoloj�y� açıklayan, �nşaat �şler�yle doğrudan �lg�l� malzeme,

�şç�l�k, mak�ne, ek�pman kullanım veya �ş mak�nes� g�derler�n� kapsayan ve g�der türü, ölçü b�r�m�, m�ktar, b�r�m f�yat
ve tutar ayrıntılarını da �ht�va eden taslak yapım şartnameler� ve uygulama aşamalarını süreler�yle b�rl�kte göster�r b�r
�ş programı da proje başvuruları ek�nde sunulur.

(4) İnşaat �şler�yle �lg�l� hazırlanan tatb�kat projes� ve bu projelere a�t metraj �le keş�f özetler�n�n �mzalı
suretler� �ncelenmek üzere h�be sözleşmes� ek�nde sunulmuş olması gerek�r. İnşaat �şler�yle �lg�l� uygulama projeler�n�
hazırlayan k�ş�n�n �lg�l� meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

(5) Sadece yen� ve tamamlama projeler�nde �dar� kısımlarla �lg�l� harcamalar “�dar� b�na (of�sler, yemek odası,
soyunma odası, tuvalet� de kapsayacak şek�lde) ve bekç� kulübes�, jeneratör odası, �hata duvarı/ç�tler, �şletme �ç�
yollar” ve peyzaj projes� kapsamında yapılacak çevre düzenlemeler� h�beye uygun harcamalar kapsamında
değerlend�r�lecek olup bu harcamaların toplamı h�beye esas �nşaat g�der�n�n %15’�n� ve her yapı �ç�n “kazı, dolgu ve
reglaj �şler�” yapının toplam h�beye esas �nşaat g�der�n�n %6’sını aşamaz.

(6) İdareye a�t personel odaları, yatakhane, yemekhane, bakıcı ev�, teşh�r ve satış reyonu, bekç� kulübes� �dar�
kısım olarak değerlend�r�l�r, bahçe duvarı, ç�t, tes�s bahçes�n�n düzenlenmes� g�b� bölüm ve bunlara a�t g�derler peyzaj
projes� kapsamında çevre düzenlenmes� olarak değerlend�r�l�r ve bu madden�n beş�nc� fıkrası gereğ� �şlem görür.

(7) Mesken ve benzer� yapıları kapsayan proje başvuruları h�be desteğ� kapsamında değerlend�r�lmez.
(8) Denet�m �şler� ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm �şlemler�n yer�ne get�r�lmes�nden yatırımcılar

sorumludur. Yen� tes�s yatırımlarında �nşaat �şler� �le �lg�l� mevzuat gereğ�nce alınması gerekl� �z�n ve ruhsatlar, h�be
sözleşmes� evrakları ek�nde sunulmak zorundadır.

(9) H�be sözleşmes� önces� yatırımcının �nşaat �şler� �le �lg�l� mevzuat gereğ�nce alınması gerekl� �z�n ve
ruhsatların tem�n�nde ek süre talep etmes� hal�nde, �l müdürlükler�nce yapılacak �nceleme sonucu durumu uygun
olarak mütalaa ed�lenler �ç�n yatırım süreler�n�n bu Tebl�ğde bel�rt�len son tamamlanma tar�h�n� geçmemes� şartı �le
h�be sözleşmes� �mzalaması süres�ne ek olarak doksan gün daha süre ver�l�r.

(10) Proje b�t�ş süres�, mücb�r sebepler har�ç projeler�n bu Tebl�ğde bel�rt�len son tamamlanma tar�h�n�
geçemez.

(11) Çel�k s�lo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları har�ç yen� tes�s ve tamamlama yatırımlarında �nşaat
g�der�, h�beye esas proje tutarının %80’�nden fazla olamaz. Kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya
modern�zasyona yönel�k yatırımlarda �se �nşaat g�der� h�beye esas proje tutarının %20’s�nden fazla olamaz. Ancak
kırsal ekonom�k altyapı yatırımlarına yönel�k başvurularda bu oran aranmaz.

(12) Yen�leneb�l�r enerj� olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda kuyu mal�yet�n�n h�be
desteğ�nden yararlanab�lmes� �ç�n elde ed�len enerj�n�n mevcut veya bu Tebl�ğ kapsamında kurulacak tes�ste
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kullanılması şarttır. Sadece jeotermal kuyu �ç�n h�be desteğ� ver�lmez.
(13) Yen�leneb�l�r enerj� olarak jeotermal, b�yogaz, güneş ve rüzgâr enerj�s� kullanacak bütün yatırım

konularında yen�leneb�l�r enerj� üret�m� mevcut veya bu Tebl�ğ kapsamında kurulacak tes�s�n kurulu güç üzer�nden
hesaplanan yıllık enerj� �ht�yacının en az %51’�n� en fazla %110’unu karşılayacak şek�lde projelend�r�lmes� hal�nde
h�be desteğ�nden faydalandırılır. Elde ed�len enerj�, mevcut veya bu Tebl�ğ kapsamında kurulacak tes�stek� enerj�
�ht�yacının %110’unu aşması durumunda elde ed�len toplam enerj� �le tes�ste �ht�yaç duyulan enerj� oranlanarak h�be
ödemes� yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayn� katkı olarak karşılanır.

(14) Yen�leneb�l�r enerj� olarak b�yogaz, güneş ve rüzgâr enerj�s� kullanarak elektr�k üretecek bütün yatırım
konularında enerj�n�n ulusal şebekeye bağlanması şarttır. H�be ödemeler� bağlantı sözleşmes�nde bel�rt�len kurulu güç
üzer�nden yapılır. Bağlantı sözleşmes�nde bel�rt�len gücün, bağlantı �zn� ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan
sebeplerle projes�nde öngörülen kurulu gücün %51’�n altına düşmes� ve bu durumun da resmî belgelerle tesp�t
ed�lmes� hal�nde, yen�leneb�l�r enerj� üret�m tes�s� başvurularında h�be sözleşmes� tasf�ye ed�lerek tem�nat yatırımcıya
�ade ed�l�r. Yen�leneb�l�r enerj� üret�m�, başvuruya esas yatırım projes�n�n b�r ün�tes� �se bu durumda projede enerj�
ün�tes�ne a�t g�derler h�beye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın ger� kalan kısmı h�be desteğ� kapsamında
değerlend�r�l�r.

Mak�ne, ek�pman ve malzeme alım g�derler�
MADDE 17 – (1) Program çerçeves�nde yapılacak yen� mak�ne, ek�pman ve malzeme alımları, üret�m� de

�çeren b�r proje bütününün parçası olduğu takd�rde f�nanse ed�l�r.
(2) Yen� yatırım başvurularında h�beye esas proje g�der� sadece mak�ne ve ek�pman alım g�der�nden �baret

olamaz.
(3) Tamamlama �le kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyona yönel�k proje tekl�fler�nde

h�beye esas proje tutarının tamamı mak�ne ve ek�pman alım g�der�nden �baret olab�l�r.
(4) Mak�ne ve ek�pman alımlarında, alım bedel� �le proje sahasına tesl�m g�derler�, montaj g�derler� tek b�r

alım faturası şekl�nde düzenlenmes� durumunda h�be desteğ� ver�l�r. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal
alım bedel�ne h�be desteğ� ver�l�r.

(5) Mak�ne ve ek�pman �le �lg�l� taslak tekn�k şartname proje başvuruları ek�nde sunulur ve projede kullanım
amacı bel�rt�l�r.

(6) Mak�ne, ek�pman ve malzeme alım g�derler� kapsamında, dem�rbaş eşya, mob�lya, mefruşat alımı g�b�
g�derler ve tes�s tamamlandıktan sonra tes�s�n �şlet�lmes�ne yönel�k hammadde veya malzeme g�derler�ne h�be desteğ�
ver�lmez.

(7) Trafo satın alımları h�be desteğ� kapsamında değ�ld�r.
(8) Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından enerj� üreten tes�sler har�ç enerj� nak�l hattı satın alımları h�be desteğ�

kapsamında değ�ld�r.
(9) Yen� tes�s ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları h�be desteğ� kapsamında değ�ld�r.
(10) B�l�ş�m s�stemler� ve eğ�t�m� �le �lg�l� satın alımlar; mak�ne, ek�pman ve malzeme alım g�derler�

kapsamında değerlend�r�l�r.
(11) Ekonom�k yatırım konularında mak�ne, ek�pman ve malzeme alım g�derler�ne a�t tekn�k şartnamey�,

metraj ve keşf�, mak�ne yerleş�m planını ve b�na büyüklüğü �le alınan mak�neler�n uyumlu olduğuna da�r raporu
hazırlayan ve tasd�k eden k�ş�ler�n �lg�l� meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

(12) H�beye esas tutar �le ayn� katkının beraber bütçelend�r�ld�ğ� bütün (monoblok) yapıdak� mak�neler ve
ek�pmanlar h�beye uygun g�derler kapsamında değerlend�r�lmez ve bu t�p projeler kabul ed�lmez.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak g�derler
MADDE 18 – (1) 16 ncı ve 17 nc� maddelerde açıklanan proje g�derler�ne uygun olmayan ve h�be desteğ�

kapsamı dışında kalan g�derler şunlardır:
a) Her türlü borçlanma g�derler�.
b) Fa�zler.
c) Başka b�r kaynaktan f�nanse ed�len harcama ve g�derler.
ç) K�ra g�derler�.
d) Kur farkı g�derler�.
e) Araz�, arsa ve b�na alım bedeller�.
f) B�na yakıt, su, elektr�k ve apartman a�dat g�derler�.
g) Ayrı faturalandırılmış nakl�ye, montaj g�derler�.
ğ) Bankacılık g�derler�.
h) Denet�m g�derler�.
ı) KDV de dâh�l �ade alınan veya alınacak verg�ler.
�) İk�nc� el mal alım g�derler�.
j) Proje yönet�m ve danışmanlık g�derler�.
k) Mak�ne tam�r ve parça alım g�derler�.
l) Laboratuvar sarf malzemeler�.
m) H�beye esas tutar �le ayn� katkının beraber bütçelend�r�ld�ğ� bütün (monoblok) yapıdak� mak�neler ve

ek�pmanlar.
(2) Program kapsamında; h�be sözleşmes� onaylanmayan projelerle �lg�l� yapılan h�çb�r harcama karşılanmaz,

bu g�derlerden dolayı herhang� b�r sorumluluk ve yükümlülük üstlen�lmez.
(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma k�tabında bel�rt�len usul ve esaslara uygun olarak

gerçekleşt�r�lmeyen, belgelend�r�lmeyen ve �braz ed�lmeyen her türlü satın alma g�derler�, h�beye esas g�der
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kapsamında olsa dah� h�be desteğ�nden karşılanmaz.
Ayn� katkılar
MADDE 19 – (1) Proje sah�pler�nden, ortaklarından veya �şb�rl�ğ� yapılan k�ş� ve kuruluşlardan herhang� b�r�

tarafından h�be sözleşmes� önces� ed�n�lm�ş araz�, b�na, mak�ne ve ek�pmanlar, ayn� katkı olarak proje yatırım tutarına
dâh�l ed�lmez.

(2) H�be sözleşmes� �mzalandıktan sonra, h�beye esas proje g�derler� dışında kend� kaynaklarını kullanarak
yatırımcılar tarafından b�na, malzeme, mak�ne ve ek�pman �le �şgücüne yönel�k olarak yapılacak herhang� b�r katkı,
yatırım süres� �çer�s�nde tamamlanması koşulu �le ayn� katkı olarak değerlend�r�l�r. Ancak �ş takv�mler� ve
uygulamalar sırasında bu katkıların, h�beye esas proje g�derler�ne yönel�k kullanımlar yapılmadan önce veya
eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleşt�r�lmes� zorunludur. Başvuru sah�pler�, bu hususları
başvuru formlarında taahhüt ederler.

(3) Ayn� katkılar h�beye esas proje g�derler� kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız �haleler
veya gerçekleşmeler şekl�nde yapılır.

(4) Başvuru aşamasında ayn� katkı olarak taahhüt ed�len �şler�n projede öngörülen n�tel�k, n�cel�kte ve
büyüklükte gerçekleşt�r�lmes� şarttır.

(5) Bu kapsamda yapılacak ayn� katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yer�ne �kame
ed�lemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Proje Başvuruları

Başvuru süres�
MADDE 20 – (1) Başvurular bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren altmış gün �çer�s�nde yapılır.
(2) Son başvuru tar�h� b�t�m�nde elektron�k ağ başvurular �ç�n ver� g�r�ş�ne kapatılır.
(3) Yapılan başvurular son hal�yle �şleme alınır.
Başvuracaklara sağlanacak tekn�k destek
MADDE 21 – (1) Başvuracak gerçek ve tüzel k�ş�ler, program konusunda �l proje yürütme b�r�m�nden �ht�yaç

duydukları b�lg�y� alab�l�rler.
(2) İl proje yürütme b�r�mler�nce ver�lecek b�lg�, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle

sınırlı olup projen�n kabul ed�lmes� konusunda b�r taahhüt n�tel�ğ� taşımaz.
(3) İl proje yürütme b�r�mler�, yatırımcılara kes�nl�kle proje hazırlayamaz.
(4) Bu Tebl�ğde bel�rt�len esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa a�t uygulama rehber�, başvuru

formları ve b�lg�lend�r�c� dokümanlar �le satın alma k�tabı “www.tar�morman.gov.tr” �nternet sayfasından tem�n
ed�leb�l�r.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğ�t�m, çalıştay, b�lg�lend�rme toplantıları ve “www.tar�morman.gov.tr”
�nternet adres� aracılığıyla �lg�l�lere b�lg� aktarılır.

Başvurulacak yerler
MADDE 22 – (1) Program �le �lg�lenen gerçek ve tüzel k�ş�ler başvurularını “www.tar�morman.gov.tr”

�nternet adres�nden yaparlar.
Başvuru şekl�
MADDE 23 – (1) Proje başvuruları;
a) 8 �nc� maddede bel�rt�len yatırım konularını gerçekleşt�rmek amacıyla hazırlanır.
b) 11 �nc� maddede bel�rt�len n�tel�klere sah�p gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından yapılır.
c) Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehber�ne uygun olarak hazırlanır.
(2) Bu Tebl�ğde bel�rt�len usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının g�r�ş� elektron�k ağ üzer�nden

yapılır.
(3) Başvurunun gerçekleşmes� �ç�n başvuru dosyasının elektron�k ağ üzer�nden g�r�ş�n�n yapılması şarttır.
(4) Başvuru tar�h�n�n b�t�m�nden sonra başvuru dosyasında h�çb�r belgede ve/veya dokümanda düzeltme

yapılamaz ve doküman tamamlatılamaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Proje Başvurularının İl Düzey�nde Değerlend�r�lmes�
İl proje değerlend�rme kom�syonu
MADDE 24 – (1) Program kapsamında, başvurusu alınan projeler�n �ncelenmes� ve �lk değerlend�rmeler� bu

bölümde bel�rt�len kr�terlere göre �l proje değerlend�rme kom�syonu tarafından yapılır. Başvuruların, bu Tebl�ğe,
uygulama ve değerlend�rme rehber�ne uygun olarak �l düzey�nde değerlend�r�lmes�nden �l proje değerlend�rme
kom�syonu sorumludur.

(2) İl proje değerlend�rme kom�syonunun oluşturulma ve çalışma şek�ller� val�l�k tarafından son başvuru
tar�h�nden önce bel�rlen�r ve taraflara duyurulur. İl proje değerlend�rme kom�syonu en az beş tems�lc�den oluşur.

(3) İl proje değerlend�rme kom�syonuna, değerlend�rme sürec�nde gerekl� tüm tekn�k ve loj�st�k desteğ�n
ver�lmes�, tabloların düzenlenmes�, proje özetler�n�n hazırlanması, ver�ler�n muhafazası g�b� konularda çalıştırılması
amacı �le d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlend�r�leb�l�r.

(4) Değerlend�rmeye; son başvuru tar�h�n� tak�ben �lk �ş günü �çer�s�nde yapılacak toplantıda bel�rlenecek
kr�terlere göre elektron�k ağ üzer�nden başlanır. Val�l�k makamının �ht�yaç duyması hal�nde tekn�k alt kom�syon
görevlend�r�leb�l�r. Oluşturulan alt kom�syon �l proje değerlend�rme kom�syonu �le eş zamanlı olarak projeler�n
�ncelemes�n� tamamlar.

(5) Kom�syon, bu değerlend�rmeler� son başvuru tar�h�n� tak�ben en geç kırk beş gün �çer�s�nde tamamlar ve
görev� sona erer.
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Yatırım başvurularının �dar� uygunluk açısından �ncelenmes�
MADDE 25 – (1) İl proje değerlend�rme kom�syonu, öncel�kl� olarak proje başvuru dosyalarında �sten�len

belgeler� Ek-1’de yer alan Başvuruların İdar� Uygunluk Kontrol L�stes�ne göre “var/yok/muaf” olarak değerlend�r�r.
(2) Belge ve dokümanları tam olan başvuru dosyalarının uygunluk yönünden �ncelenmes�ne geç�l�r.
(3) Başvuruda yüklenen h�çb�r belge ve/veya dokümanda düzeltme veya değ�şt�rme yapılamaz.
(4) Yüklenen belge ve/veya dokümanlar sonucunda Ek-1’de yer alan Başvuruların İdar� Uygunluk Kontrol

L�stes�ne göre eks�ks�z olduğu tesp�t ed�len başvurular, uygunluk yönünden �ncelen�r.
(5) İdar� Uygunluk Kontrol L�stes�ne göre tam ve �çer�ğ� uygun olan başvurular ve ekler�, 26 ncı maddede

açıklanan, başvuru sah�b� ve projen�n uygunluğu açısından değerlend�rmeye alınır.
Başvuru sah�pler�n�n, ortaklarının ve projeler�n uygunluğu açısından �ncelenmes�
MADDE 26 – (1) 11 �nc� maddede bel�rt�len kr�terlere göre başvuru sah�pler�n�n, eğer varsa �l�şk�l� kurumların

ve projen�n uygunluğunun �ncelenmes�, Ek-2’de yer alan Başvuru Sah�b� ve Projen�n Uygunluk Değerlend�rme
Tablosu kr�terler�ne göre yapılır.

(2) 25 �nc� madde �le bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontroller�nde elektron�k ağ üzer�nde düzeltme
yapılmaz, yaptırılması talep ed�lmez ve uygunluk kr�terler�n� sağlamayan proje başvuruları değerlend�rme dışında
tutulur. Başvuru Sah�b� ve Projen�n Uygunluk Değerlend�rme Tablosu kr�terler�ne göre uygun görülen başvurular ön
değerlend�rmeye alınır.

Başvuruların ön değerlend�rme kr�terler� açısından değerlend�r�lmes�
MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak ön değerlend�rmeler�nde; başvuru sah�b�n�n n�tel�ğ�, yatırım

yer�n�n karakter�st�ğ�, �st�hdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapılacağı �lçede daha önce bu programdan
yararlanan tes�s sayısı, başvuru sah�b�n�n daha önce h�beden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt s�stem�ne kayıt
tar�h� g�b� kr�terler göz önüne alınır.

(2) Ekonom�k yatırımlara a�t ön değerlend�rme kr�terler� Ek-3’te bel�rt�lm�şt�r. Proje ön değerlend�rme
kr�terler�nden toplam olarak altmış ve üzer�nde proje puanı almış olan başvurular genel değerlend�rmeye alınır.

Başvuruların genel değerlend�rme kr�terler� açısından değerlend�r�lmes�
MADDE 28 – (1) Ekonom�k yatırımlarda proje ön değerlend�rme kr�terler�nden toplam olarak altmış ve

üzer�nde proje puanı almış olan proje başvuruları, değerlend�rme rehber� ve Ek-4’te yer alan Genel Değerlend�rme
Cetvel� kr�terler�ne göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda;

a) Projen�n uygulandığı dönem boyunca faal�yetler�n� sürdüreb�lmeler� ve gerek�rse projen�n f�nansmanını
sağlayacak �st�krarlı ve yeterl� mal� kaynaklara sah�p olmaları,

b) Tekl�f ed�len projey� başarıyla tamamlayab�lmek �ç�n planlanan projen�n konusu hakkında gereken
profesyonel yeterl�l�klere sah�p olmaları,

d�kkate alınır.
(2) Ayrıca projen�n uygunluğu, tekl�f çağrısında bel�rt�len amaçlarla tutarlı olması, kal�tes�, katma değer�,

sürdürüleb�l�rl�ğ� ve mal�yet etk�nl�ğ� g�b� unsurlar da gözet�l�r.
(3) Genel değerlend�rme kr�terler� puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme,

aşağıdak� kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında b�r puan ver�l�r:
1 = Çok zayıf,
2 = Zayıf,
3 = Yeterl�,
4 = İy�,
5 = Çok �y�.
(4) Ek-4’tek� Genel Değerlend�rme Cetvel�nde yer alan “Bölüm 1. Mal� Yapısı ve Proje Gerçekleşt�reb�lme

Kapas�tes�” kr�terler�nden asgar� yeterl� puanın on �k� olması gerek�r. Toplam on �k�den daha az puan alındığı takd�rde
tekl�f�n değerlend�r�lmes�ne devam ed�lmez.

(5) Ek-4’tek� Genel Değerlend�rme Cetvel�nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kr�terler�nden asgar� yeterl�
puanın on sek�z olması gerek�r. Toplam on sek�zden daha az puan alındığı takd�rde tekl�f�n değerlend�r�lmes�ne devam
ed�lmez.

(6) Genel değerlend�rme kr�terler�nden toplam altmış beş ve üzer� puan alan yatırım başvurularının
değerlend�r�lmes�ne devam ed�l�r.

İl proje değerlend�rme raporu
MADDE 29 – (1) Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlend�rme net�ces�nde ön değerlend�rme

kr�terler�nden altmış ve üzer�, genel değerlend�rme kr�terler�nden de altmış beş ve üzer� puan alan başvurulara a�t; ön
değerlend�rme puanının % 75’� ve genel değerlend�rme puanının % 25’� toplanarak elektron�k ağ üzer�nde n�ha� puan
bel�rlen�r.

(2) N�ha� puanı bel�rlenen başvurular, Ek-5’te yer alan ekonom�k yatırımlar ve kırsal ekonom�k altyapı
yatırımlarına a�t Sektörel Bazda Proje Konuları İl Öncel�k Sıralamaları d�kkate alınarak sektörel bazdak� proje
konularına göre gruplandırılır. Başvurular n�ha� puanlarına göre ekonom�k yatırımlar ve kırsal ekonom�k altyapı
yatırımları ayrı ayrı sıralanarak program tekl�f l�steler� hazırlanır. Genel değerlend�rme raporu, değerlend�rme sonuç
tablosu ve program tekl�f l�steler�n�n elektron�k ağ üzer�nden alınan çıktısı, kom�syonca �mzalanarak Genel Müdürlüğe
gönder�l�r.

(3) Başvuru sah�pler�nce elektron�k ağ üzer�nden yapılan başvurular, Bakanlığın uygun gördüğü süre boyunca
muhafaza ed�l�r.

H�be başvurusunun redded�lme nedenler�
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MADDE 30 – (1) İl proje değerlend�rme kom�syonu tarafından değerlend�rme kr�terler�ne göre yapılan
�nceleme sonucu alınan proje başvurularının redded�lme kararı, tüm projelerle �lg�l� Genel Müdürlük onayı
tamamlandıktan sonra �l müdürlüğü tarafından proje sah�pler�ne b�ld�r�l�r.

(2) Başvuruyu reddetme kararının bu maddedek� gerekçelere dayanması zorunludur:
a) Başvurunun müracaat tar�h�nden sonra alınması.
b) Başvuru sah�b�n�n ve ortaklarının bu Tebl�ğde bel�rt�len şartlara sah�p olmaması.
c) Başvuruya konu faal�yet�n program kapsamında olmaması.
ç) Sera, çel�k s�lo ve soğuk hava depolarında yen�leneb�l�r enerj� üret�m tes�sler� har�ç, tamamlama, kapas�te

artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyon �ç�n h�be başvurusu yapılması.
d) Başvurunun uygulama �ç�n öngörülen azam� sürey� aşması.
e) H�beye esas proje tutarının ve talep ed�len katkının duyurulmuş olan azam� m�ktarı aşması.
f) Projen�n tekn�k yapılab�l�rl�k, yatırım faal�yet�ne uygunluk, mal�yetler�n p�yasa f�yatlarına uygun olmaması

ve/veya yeters�z olması.
g) Başvuru formu ve ekler� �ç�ndek� bütçe rakamlarının b�rb�rler� �le tutarsız olması.
ğ) Yatırımla �lg�l� başvuruda sunulan b�lg� ve belgelerle yatırım konusu veya yatırım yer�n�n uyumsuz olması.
h) Başvurunun, ön değerlend�rme kr�terler�ne göre bel�rlenm�ş m�n�mum puanın altında kalması.
ı) Başvurunun, ön değerlend�rme kr�terler�ne göre bel�rlenm�ş m�n�mum puanın üzer�nde olmasına rağmen

genel değerlend�rme kr�terler�ne göre bel�rlenm�ş m�n�mum puanın altında kalması.
�) Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tar�hl� ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Araz� Düzenlenmes�ne

Da�r Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh �ç�n �lg�l� kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına
da�r belge alınmış yatırım yerler� �le organ�ze sanay� bölges�, tarıma dayalı �ht�sas organ�ze sanay� bölges� ve �ht�sas
küçük sanay� s�tes� tarafından yatırım yerler�ne konulan �potek veya şerhler, organ�ze sanay� bölgeler�n�n kuruluşunda
kullanılan kred�ler neden�yle konulan �potek ve şerhler �le bu Tebl�ğ kapsamında yapılacak başvurular �ç�n yatırım
yer�n�n k�ralanmış olması durumunda k�ra sözleşmeler� neden�yle yatırım yerler�ne konulan şerhler har�ç, yatırım
yer�n�n tapu kaydında �potek, hac�z, �ht�yat� tedb�r ve yatırımın sürdüreb�l�rl�ğ�n� etk�leyeb�lecek şerhler ve
mahkemel�k olması.

j) Kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyon konularında, mevcut tes�s�n faal�yet� �le �l�şk�l�
olarak bankalarca başvuru sah�b� adına daha önce kullandırılan kred� neden�yle konulan �potek �ç�n �lg�l� bankadan
ger� ödemeler�n düzenl� ödend�ğ�ne da�r belge alınmış olanlar �le program kapsamında daha önce h�be desteğ�nden
yararlanmış olan tes�sler �ç�n sözleşmeler� gereğ� konulan şerhler har�ç yatırım yer�n�n �potekl�, şerhl�, �craya ver�lm�ş
ve mahkemel�k olması.

k) Başvurunun elektron�k ağ üzer�nden yapılmamış olması.
l) Başvurunun bu Tebl�ğ ve uygulama rehber�nde bel�rt�len usul ve esaslara göre hazırlanmaması.
m) H�beye esas proje tutarının 50.000 Türk L�rasının altında olması.
n) Yatırımcının, ortaklarının; yüz kızartıcı suç �şlemes�, dolandırıcılık veya yolsuzluk yapması, m�ll� güvenl�ğe

tehd�t oluşturduğu tesp�t ed�len terör örgütler�ne a�d�yet�, �lt�sakı veya �rt�batı olması, Devlet sırlarını açığa vurması,
Devlet�n şahs�yet�ne karşı �şlenm�ş suçlar ve yatırımcının profesyonel faal�yet�n� �lg�lend�ren b�r suçtan kes�n hüküm
ve/veya �dar� b�r karar olması.

o) Program bütçes�n�n yeters�z olması.
ö) Daha önce yatırımın n�tel�ğ� yen� yatırım tes�s� veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönel�k

yatırım olarak h�be desteğ�nden faydalanan yatırımcının tamamlama konusunda müracaat etmes�.
p) Özgün olmayan, daha önce sunulan projelerden kopyalanması suret�yle yapılan aynı t�p projeler �le

başvuruda bulunulması.
r) Farklı gerçek/tüzel k�ş�lerce hazırlanmış olsa dah� aynı yatırım alanlarında b�rb�rler� �le ortak ekonom�k

�l�şk�ler� bulunan veya b�rb�rler�n� tamamlayan projelerle müracaat ed�lmes�.
s) İşletmeler�n, mal� b�lançolarında verg� önces� zarar görünmes�. (eks� mal� b�lanço)

DOKUZUNCU BÖLÜM
N�ha� Değerlend�rme Kararı ve H�be Sözleşmes�

N�ha� değerlend�rme kararı
MADDE 31 – (1) N�ha� değerlend�rme, bu maddede bel�rt�len hususlar d�kkate alınarak merkez proje

değerlend�rme kom�syonunca yapılır.
(2) Bu Tebl�ğ�n bütçes� Bakanlıkça bel�rlen�r.
a) Kom�syonca; kırsal ekonom�k alt yapı �le ekonom�k yatırımların bütçeler�, Bakanlığın destekleme

pol�t�kalarına göre bel�rlen�r. Ancak her b�r� �ç�n ayrılan bütçe, toplam bütçen�n %25’�nden az olmamak üzere
düzenlen�r. İller�n tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üret�m değer�, �şletme sayısı d�kkate alınarak �ller�n katsayısı
hesaplanır. Bu n�ha� katsayılara göre de �ller�n yaklaşık bütçes� bel�rlen�r.

b) İl�n yaklaşık bütçes�n�n yeterl� olması durumunda program tekl�f l�stes�nde yer alan tüm başvurular yatırım
programına alınır.

c) İl�n tüm başvurular �ç�n bütçes�n�n yeterl� olmaması durumunda; uygun olarak kabul ed�len ekonom�k
yatırımlar ve kırsal ekonom�k alt yapı yatırımları konusundak� projeler sektörel bazda sınıflandırıldıktan sonra, en
yüksek puan alan projelerden başlanarak öncel�kl� b�r�nc� sektörde yer alan projelerden beş adet, öncel�kl� �k�nc�
sektörde yer alan projelerden üç adet, öncel�kl� üçüncü sektörde yer alan projelerden �k� adet ve d�ğer öncel�k sırasına
göre sıralanan sektörler�n en yüksek puan alan projeler�nden b�rer adet programa alınır. Tüm sektörlerde yer alan
projeler programa alındıktan sonra bütçe �mkânları dâh�l�nde aynı yöntem �le projeler programa alınmaya devam
ed�l�r.
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ç) İl düzey�nde ekonom�k yatırım �le kırsal ekonom�k alt yapı yatırım konularından herhang� b�r� �ç�n ayrılan
bütçen�n artması durumunda yatırım konuları arasında bütçe aktarımı yapılır.

d) İller�n varsa artan bütçeler� toplanır ve bütçes� yeters�z olan �llere katsayısı oranında dağıtılır. Bu �şleme
programa ayrılan bütçe b�t�nceye kadar devam ed�lerek �ller�n yatırım programı oluşturulur ve n�ha� değerlend�rme
kararı düzenlen�r.

(3) N�ha� değerlend�rme kararı Genel Müdürlüğün onayı �le kes�nleş�r.
(4) Bakanlığın b�r başvuruyu reddetme ya da h�be vermeme kararı kes�nd�r.
Değerlend�rme sonuçlarının açıklanması
MADDE 32 – (1) Kes�nleşen değerlend�rme sonuçları Genel Müdürlükçe �l müdürlükler�ne yazılı olarak

b�ld�r�l�r. Ayrıca h�be desteğ�ne hak kazanan başvuru sah�pler�ne a�t proje numaraları “www.tar�morman.gov.tr”
�nternet s�tes�nde yayımlanarak �lan ed�l�r.

(2) İl müdürlükler� kend�ler�ne �let�len sonuçları, başvuru sah�pler�ne on gün �çer�s�nde tebl�ğ eder.
Tatb�kat projeler� ve kes�n bütçeler�n hazırlanması
MADDE 33 – (1) Başvuru aşamasında, tatb�kat projeler�n� hazırlamamış olan proje sah�pler� h�be sözleşmes�

�mzalamadan önce mutlaka başvuru konusu ve amacına uygun tatb�kat projeler�n� ve kes�n bütçeler�n� hazırlamak,
�nşaat �şler� �le �lg�l� mevzuat gereğ�nce alınması gerekl� �z�n, ruhsat ve onay �şlemler�n� tamamlamak zorundadırlar.
H�be sözleşmes� önces� yatırımcının �z�n ve ruhsatların tem�n�nde ek süre talep etmes� hal�nde �l müdürlükler�nce
yapılacak �nceleme sonucu durumu uygun olarak mütalaa ed�lenler �ç�n yatırım süres� bu Tebl�ğde bel�rt�len süre
�ç�nde kalmak şartı �le h�be sözleşmes� normal süres�ne ek olarak doksan gün süre ver�l�r.

(2) Başvuru son tar�h� ve n�ha� değerlend�rme kararının b�ld�r�m� arasında geçen sürede oluşacak g�rd�
f�yatlarındak� değ�ş�mlerden dolayı ve/veya tatb�kat projeler�n�n hazırlanması aşamasında proje sah�pler� h�be
sözleşmes� önces� bütçe rev�zyonu taleb�nde bulunab�l�rler.

a) Bütçe değ�ş�kl�k talepler� kes�nl�kle h�beye esas proje tutarında b�r artırıma neden olamaz. Ancak h�beye
esas proje tutarında artırım yapmamak şartıyla toplamı oluşturan g�der kalemler� arasındak� değ�ş�kl�kler� �çereb�l�r.

b) H�beye esas proje tutarının üzer�nde bütçe artırım talepler� ancak proje başvuru sah�b�n�n bu m�ktar �ş� ayn�
olarak h�be desteğ� dışında %100 kend�s�n�n gerçekleşt�rmes� koşuluyla kabul ed�leb�l�r.

(3) H�be sözleşmes� önces� yatırım yer� değ�ş�kl�ğ� de dah�l başvuruya esas projede yapılacak değ�ş�kl�kler�n
onaylanması �l müdürlüğünün yetk�s�nded�r.

(4) Yapılacak değ�ş�kl�kler projen�n konusunda, amacında ve n�tel�ğ�nde b�r değ�ş�kl�ğe neden olamayacağı
g�b� değerlend�rme kr�terler� yönünden de herhang� b�r puan azalmasına neden olamaz.

H�be sözleşmes�
MADDE 34 – (1) H�be sözleşmes�, �l müdürü �le h�be başvuru sah�b� arasında akded�l�r.
(2) H�be sözleşmes� �çer�k ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehber�nde tüm taraflara

önceden duyurulur.
(3) Başvuru sah�pler�, h�be sözleşmes� aşamasında elektron�k ağ üzer�nden g�r�şler� yapılan b�lg� ve belgeler �le

33 üncü madde gereğ�nce yapılan değ�ş�kl�kler ve h�be sözleşmes� ek�nde bulunması gereken d�ğer belgeler� de
kapsayacak dosya sunarlar. Sunulan b�lg� ve belgeler�n �mzalı/paraflı olması gerek�r.

(4) Başvuru sah�pler�n�n h�be kaynaklarından yararlanab�lmes� �ç�n h�be sözleşmes� ek� dokümanları
tamamlayarak h�be sözleşmes�n� �mzalaması önkoşuldur.

(5) Başvuru sah�pler�, kend�ler�ne yapılan b�ld�r�m� tak�p eden otuz gün �çer�s�nde �l müdürlükler�ne projeye
esas dosya ve evraklarını tesl�m etmek zorundadırlar. İl proje yürütme b�r�m�nce proje sahasında, projeye esas dosya
ve evraklar üzer�nde en fazla on beş günlük süre �ç�nde yapacakları �nceleme sonrasında, bu Tebl�ğe ve başvuru
evraklarına göre uygunluğu tesp�t ed�len proje sah�pler� �le �l müdürlüğü arasında yer tesp�t� ve tesl�m tutanağı
düzenlenerek yatırımcılar h�be sözleşmes� �mzalamaya davet ed�l�r. Kend�ler�ne yapılan bu tebl�gatı tak�p eden beş �ş
günü �çer�s�nde �l müdürlüğü �le h�be sözleşmes� �mzalamayan başvuru sah�pler�n�n proje başvuruları ve bunlara
�l�şk�n değerlend�rme sonuçları �ptal ed�l�r.

(6) Başvuru sah�b� tarafından tesl�m ed�len h�be sözleşmes� ekler� �l müdürlükler�nce uygun bulunursa, yer
tesp�t� ve tesl�m� tutanağının düzenlenmes� sonrası karşılıklı müzakere ed�lerek h�be sözleşmes� �mzalanır.

(7) Programa alınan projelerde 30 uncu maddede yer alan h�be başvurusunun redded�lme nedenler�nden
herhang� b�r�n�n h�be sözleşmes�n�n �mzalanmasından önce tesp�t ed�lmes� hal�nde söz konusu başvuru sah�pler� �le
h�be sözleşmes� �mzalanmaz.

H�be sözleşmeler�nde tem�nat alınması
MADDE 35 – (1) H�be sözleşmes� �mzalamaya hak kazanmış yatırımcı, h�beye esas proje tutarının % 3’ü

tutarında süres�z l�m�t dâh�l�nde banka tem�nat mektubunu h�be sözleşmes� �le b�rl�kte �l müdürlüğüne ver�r veya h�be
sözleşmes�nde bel�rt�len h�beye esas proje tutarının %3’ünü �l müdürlüğü adına açılacak b�r hesaba yatırır. İl
müdürlüğü tarafından tem�nat mektuplarının tey�d� alındıktan sonra, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne muhafazası
�ç�n tesl�m ed�l�r.

(2) Tem�nat mektuplarının toplam tutarı, h�beye esas proje tutarının %3’ünden az olmamak kaydı �le b�rden
fazla bankadan tem�nat mektubu alınab�l�r.

(3) N�ha� raporun onaylanması ve son ödemen�n gerçekleşmes�n� tak�ben yatırımcının, SGK pr�m borcu �le
vades� geçm�ş verg� borcu olmadığına da�r �lg�l� kurumlardan aldığı belgeler �le b�rl�kte �l müdürlüğüne müracaatı
hal�nde tem�nat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kend�s�ne �ade ed�l�r.

(4) H�be sözleşmes�n�n, Genel Müdürlüğün uygun görüşü �le sözleşmede yer alan nedenlerle tasf�ye ed�lmes�
hal�nde tem�nat mektubu veya hesapta bulunan m�ktar kend�s�ne �ade ed�l�r.
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(5) H�be sözleşmes�n�n, Genel Müdürlüğün uygun görüşü �le sözleşmede yer alan nedenlerle fes�h ed�lmes�
hal�nde, yatırımcıya herhang� b�r h�be ödemes� yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın tem�nat mektubu veya hesapta
bulunan m�ktar Haz�ne adına �rat kayded�l�r.

H�be sözleşmes� akd�
MADDE 36 – (1) H�be sözleşmes�, �l müdürlüğü ve başvuru sah�b� arasında �k� adet olarak akded�l�r. H�be

sözleşmes�n�n taraflarca �mzalanmış metn�n�n b�r aded� ve ekler� �l müdürlüğünde b�r aded� de proje sah�b�nce
muhafaza ed�l�r.

H�ben�n n�ha� tutarı
MADDE 37 – (1) H�ben�n azam� m�ktarı h�be sözleşmes�nde göster�l�r ve öner�len bütçeye dayanır. H�be

sözleşmes�nde yer alan azam� tutar üst l�m�t n�tel�ğ�nded�r. H�ben�n n�ha� tutarı, f��l� gerçekleşmeler ve tahakkuklar
sonrasında ortaya çıkar.

(2) H�be m�ktarı, 13 üncü maddede bel�rt�len tutar ve oranı kes�nl�kle aşamaz.
Yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes�
MADDE 38 – (1) Proje sah�b�, projey� h�be sözleşmes� koşullarına uygun olarak �cra etmed�ğ� takd�rde

Bakanlığın ödemeler� yapmama ve/veya h�be sözleşmes�n� feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca h�be
m�ktarını azaltab�l�r ve/veya h�be kaynaklarından ödenm�ş olan meblağların tamamen veya kısmen ger� ödenmes�n�
talep edeb�l�r.

(2) H�be sözleşmeler� devred�lemez. Ancak yatırım sah�b� gerçek k�ş�n�n vefatı hal�nde kanun� m�rasçılarının
talep etmeler� durumunda h�be sözleşmes� kanun� m�rasçılar adına tad�l ed�lerek uygulamalara devam ed�l�r.

ONUNCU BÖLÜM
Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler

Proje uygulamalarının �zlenmes�
MADDE 39 – (1) Proje sah�pler�, h�be sözleşmes� akd�nden sonra, tekl�f ve kabul ed�len projey� h�be

sözleşmes� hükümler�ne göre �l müdürlüğünün b�lg�s� dâh�l�nde süres� �çer�s�nde uygulamaya başlar.
(2) Projeler�n uygulamalarının kontrolü ve �zlenmes�, �l proje yürütme b�r�mler�nce yapılır. Gerek duyulması

hal�nde �l proje yürütme b�r�mler�nde �lg�l� kamu kurumu elemanları da görev alab�l�r.
(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve �zlenmes� �ht�yaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe de yapılır.
(4) Yatırımcılar, proje �le �lg�l� gel�şmeler� �çeren �lerleme raporlarını dört ayda b�r �l müdürlüğüne vermekle

yükümlüdürler.
(5) Yen� tes�s ve tamamlama konusunda proje uygulayanlar, n�ha� rapor �le b�rl�kte �lg�l� mevzuat gereğ� alması

gereken �z�nler�, �şyer� açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma �z�n belges� ve/veya yapı kayıt belges�, dem�rbaş kayıt
l�stes�, yatırıma a�t fotoğraflar �le uygulama rehber�nde bel�rt�len belgeler� �l müdürlüğüne �braz etmekle yükümlüdür.

(6) Proje uygulamalarının bu Tebl�ğ ve h�be sözleşmes� hükümler�ne uygun olarak yürütülmed�ğ�n�n tesp�t�
hal�nde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tar�h�nden �t�baren on gün �çer�s�nde proje sah�pler�ne uygulamaların
h�be sözleşmes� hükümler�ne uygun olarak yürütülmes� konusunda �l müdürlüğü tarafından b�r �htar yazısı yazılır ve
konu hakkında Genel Müdürlük on gün �çer�s�nde b�lg�lend�r�l�r.

(7) Yazının karşı tarafa tebl�ğ tar�h�n� �zleyen b�r ay �çer�s�nde projen�n bu Tebl�ğ ve h�be sözleşmes�
hükümler�ne uygun olarak yürütülmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde �l müdürlüğü fes�h �ç�n Genel Müdürlüğün uygun
görüşü doğrultusunda h�be sözleşmes�n�n fes�h �şlem�n� başlatır.

(8) Proje uygulamaları ve tak�b� süres�ndek� �ş ve �şlemler, Kırsal Kalkınma Destekler� Kapsamında Tarıma
Dayalı Yatırımların Desteklenmes�ne İl�şk�n Karar, bu Tebl�ğ ve Bakanlık �le yatırımcı arasında �mzalanmış olan h�be
sözleşmes� hükümler� çerçeves�nde yürütülür.

Satın alma ve uygulama sözleşmeler�
MADDE 40 – (1) Yatırımcılar, proje uygulamasında h�be kapsamında yapacakları �nşaat, mak�ne, ek�pman ve

malzeme satın alma �şlemler�nde Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma k�tabında bel�rt�len kurallara uygun
hareket ederler.

(2) Yatırımcılar tarafından hazırlanacak �hale dokümanları keş�f bedeller�, �hale sonucunda �mzalanacak
uygulama sözleşmeler� tutarları ve uygulamalara �l�şk�n haked�ş tutarları, h�be sözleşmes�nde o g�der �ç�n bel�rt�lm�ş
tutarın kes�nl�kle üstünde olamaz.

(3) Yatırımcılar, h�be sözleşmes� hükümler� ve proje tekl�fler�ne uygun olarak yaptıkları �nşaat, mak�ne,
ek�pman ve malzeme alımlarına �l�şk�n �haleye esas satın alma belgeler�n�n aslı ve b�r suret�n� yüklen�c�lerle sözleşme
yapmadan önce �l müdürlüğüne ver�rler. Yatırımcılar, �haley� kazanan yüklen�c�lere a�t vades� geçm�ş verg� borcu ve
Sosyal Güvenl�k Kurumuna vades� geçm�ş pr�m borcu olmadığına da�r belgey� ve �haleden yasaklı olmadığına da�r
yetk�l� merc�lerden alınan belgey� de �hale dosyasında �braz etmek zorundadır.

(4) İl müdürlüğü �haleye esas satın alma belgeler�n� on �ş günü �çer�s�nde �nceler, �halen�n uygun olup olmadığı
yatırımcıya yazılı olarak b�ld�r�l�r ve �haleye esas satın alma belgeler�n�n aslı yatırımcıya �ade ed�l�r.

(5) Satın alma �şlem�n�n �l müdürlükler� tarafından uygun bulunmasından sonra, yatırımcılar, yüklen�c� �le
sözleşme yaparak s�par�ş mektubunu düzenler.

(6) İl proje yürütme b�r�m� tarafından �ncelenen satın alma belgeler�n�n uygun bulunmaması durumunda,
yatırımcı satın alma �şlem�n� uyarılar doğrultusunda yen�ler.

(7) Yatırımcılar, s�par�ş mektupları �le �mzalanan uygulama sözleşmeler�n�n aslı ve suret�n�, �l proje yürütme
b�r�mler�ne tesl�m ederler. Belgeler�n suretler�n�n aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgeler�n asılları yatırımcıya
�ade ed�l�r.

(8) Yatırımcılar, h�be sözleşmes� hükümler� ve proje tekl�fler�ne uygun olarak yaptıkları �nşaat, mak�ne,
ek�pman ve malzeme alımlarına �l�şk�n �haleye esas �şler� �ç�n yüklen�c�lerle sözleşme �mzaladığı ve sonrasında
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yüklen�c�n�n uygulama sözleşmes� kapsamındak� �şler�n�n �fasındak� kusurları neden�yle yüklen�c�lerle yaptıkları
sözleşmeler�n noter kanalı �le �ptal ed�lmes� hal�nde kalan �şler�n �fası �ç�n �l müdürlüğünün onayını almak suret�yle
yen�den �haleye çıkab�l�r. Bu madde kapsamında uygulanacak �ş ve �şlemlerden dolayı, Bakanlığın yatırımcı ve
yüklen�c� arasındak� taraf olmama hükmüne �st�naden yatırımcı, projen�n yürütülmes� esnasında sebep olab�leceğ� her
türlü zarar konusunda, üçüncü taraflara karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

(9) Genel Müdürlük gerekl� görmes� hal�nde �hale �le �lg�l� satın alma belgeler�n� �nceler.
Proje harcamalarının kontrolü
MADDE 41 – (1) Yatırımcılar, projeler�ndek� bütçe ve �ş planı çerçeves�nde gerçekleşt�rd�kler� �nşaat, mak�ne

ve ek�pman alım �şler�ne a�t ödeme talepler�n� ve belgeler�n� �l müdürlüğüne tesl�m ederler.
(2) İl müdürlüğüne tesl�m ed�len ödeme belgeler�; on beş gün �çer�s�nde �lg�l� mevzuat, h�be sözleşmes� ve

proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol ed�l�p onaylandıktan sonra bu belgelere a�t b�lg�ler�n ver� tabanına g�r�ş�
yapılır. Her ayın on beş�ne kadar o aya a�t haked�ş b�lg�ler�n� �çeren ver� tabanı çıktısı onaylanarak üst yazı ek�nde
Genel Müdürlüğe gönder�l�r.

(3) N�ha� rapor ve ekler� tamamlanmayan projen�n son ödemes� yapılmaz. Son ödeme tutarı da h�beye esas
proje tutarının %20’s�nden az olamaz.

Ödemeler
MADDE 42 – (1) Genel Müdürlük tarafından �nternet ortamında oluşturulmuş ver� tabanına �l

müdürlükler�nce uygun görülerek g�r�şler� yapılan haked�şler Genel Müdürlükçe yatırımcının hesabına aktarılır.
(2) Ayn� katkıların son ödeme taleb�nden önce yatırımcı tarafından gerçekleşt�r�lm�ş olması gerek�r.
(3) Asıllarına uygunluğu onaylanmış ödeme �le �lg�l� ekler�n b�r suret� �l müdürlüğü tarafından muhafaza ed�l�r.

Genel Müdürlük gerekl� görmes� hal�nde ödeme �le �lg�l� belgeler� �ncelenmek üzere �ster.
(4) Program kapsamında, Bakanlıkça ve yatırımcılarca yapılacak her türlü ödemeler ve tem�nat ödemeler�

Türk L�rası olarak yapılır.
(5) 30/6/2007 tar�hl� ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahs�lat Genel Tebl�ğ� (Ser�: A Sıra No:1)

gereğ�nce yatırımcı tarafından her ödemede ve tem�natın �ades� aşamasında verg� da�reler�nce ver�lecek verg� borcu
olmadığına da�r belge �le Sosyal Güvenl�k Kurumuna vades� geçm�ş pr�m borcu olmadığına da�r belgen�n �braz
ed�lmes� gerek�r.

Proje hesapları
MADDE 43 – (1) Yatırımcı, projen�n uygulanmasına �l�şk�n hesaplara a�t kayıtları düzenl� tutmak ve

saklamakla yükümlüdür.
H�be sözleşmes�nde yapılacak değ�ş�kl�kler
MADDE 44 – (1) H�be sözleşmes�n�n �mzalanmasından sonra, projen�n uygulamasını zorlaştıracak veya

gec�kt�recek herhang� b�r durum veya b�r mücb�r sebep söz konusu �se h�be sözleşmes� uygulamanın herhang� b�r
safhasında değ�ş�kl�ğe uğrayab�l�r ve/veya proje uygulamasının tamamı veya b�r kısmı askıya alınab�l�r.

(2) Proje uygulamasına �l�şk�n değ�ş�kl�kler, h�be sözleşmes�ne yapılacak yazılı b�r ekle bel�rt�l�r. H�be
sözleşmes� değ�ş�m �steğ�n�n kabul ed�leb�lmes� �ç�n gerekçeler�n detaylı olarak açıklanması ve belgelerle
desteklenmes� gerek�r.

(3) Yatırım yer� değ�ş�kl�ğ� söz konusu olması hal�nde; yatırımcı bu taleb�n� gerekçeler�yle b�rl�kte �l
müdürlüğüne �let�r. İl proje yürütme b�r�m� tarafından değ�ş�kl�k taleb�n�n uygun görülmes� hal�nde talep, uygunluk
görüş raporu ek�nde �l müdürlüğü tarafından Bakanlığa �let�l�r. Bakanlık, değerlend�rme sonrası kes�n kararını �l
müdürlüğüne b�ld�r�r.

(4) Mücb�r sebepler har�ç olmak üzere proje uygulamasına �l�şk�n olarak projede ve/veya bütçede yapılacak
rev�zyonlar; �nşaat alanında küçülme, alınması planlanan ve başvuruda sunulan mak�ne yerleş�m planında göster�len
mak�ne/malzemeler�n m�ktarında ve/veya kapas�tes�nde azalmaya, projen�n amacında, n�tel�ğ�nde ve n�cel�ğ�nde b�r
değ�ş�kl�ğe neden olamaz.

Bütçe �ç� değ�ş�kl�kler
MADDE 45 – (1) H�be sözleşmes�nde bütçe �ç� değ�ş�kl�kler, h�beye esas proje tutarında b�r artışa yol

açmamak ve projen�n temel amacını etk�lememek şartıyla satın alma �şlem�nden önce b�r kez yapılab�l�r.
(2) Bütçe �ç� değ�ş�kl�kler, mak�ne, ek�pman, malzeme ve �nşaat �şler� bütçe kısıtlarına aykırı olamaz.
(3) H�beye esas proje tutarı �çer�s�nde yer alan; mak�ne, ek�pman, malzeme ve �nşaat �şler�ne a�t bütçe

kalemler� arasında yapılmak �stenen rev�zyonlar, aktarım yapılacak bütçe kalem� tutarının en fazla %20’s� oranında
gerçekleşt�r�leb�l�r.

(4) Bu maddede bel�rt�len bütçe rev�zyonlarında, yatırımcı bütçe değ�ş�kl�ğ� taleb�n� gerekçeler� �le b�rl�kte �l
müdürlüğüne b�ld�r�r. İl müdürlüğü tarafından uygun görülen bütçe rev�zyonları tak�p eden �lk ödeme taleb� �le b�rl�kte
proje toplam bütçes� tablosuna �şlen�r.

(5) Bütçe �ç� değ�ş�kl�kler ayn� katkı �le yapılması planlanmış �şlemler� kapsamaz.
Uygulama sorumluluğu
MADDE 46 – (1) Yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların h�be

sözleşmes�nde bel�rt�len usul ve esaslara göre gerçekleşt�r�lmes�nden, doğru olarak belgelend�r�lmes�nden ve
belgeler�n muhafazasından sorumludur.

(2) İl müdürlükler�, yatırımcılarca gerçekleşt�r�lecek projeler�n amaçlarına uygun olarak yapılmasından,
uygulamaların h�be sözleşmes�nde bel�rt�len usul ve esaslara göre gerçekleşt�r�lmes�n�n �zlenmes�nden, uygulamaya
yönel�k olarak düzenlenecek tüm belgeler�n kontrolünden, onaylanmasından ve b�rer suret�n�n muhafazasından
sorumludur.
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(3) Yatırımcılarca gerçekleşt�r�lecek projeler�n amaçlarına uygun olarak faal�yet�n� sürdürmes� şarttır. H�be
sözleşmes�nde bel�rt�len mücb�r sebepler dışında b�r yıllık süre �çer�s�nde faal�yet�n� sürdürmed�ğ� tesp�t ed�lmes�
hal�nde ödenen h�be 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne
göre hesaplanarak gec�kme zammı �le b�rl�kte yatırımcıdan tahs�l ed�l�r.

Proje �le sağlanan ek�pmanların mülk�yet�
MADDE 47 – (1) Proje sah�b�, h�be sözleşmes� kapsamında sağlanmış tes�s, mak�ne, ek�pman, teçh�zat ve

d�ğer malzemeler�n mülk�yet�n�, yer�n� ve amacını proje yatırımının b�t�m�nden �t�baren beş yıl �ç�nde değ�şt�remez.
(2) Çel�k s�lo konusunda proje uygulayan yatırımcılar, l�sanslı depoculuk konusunda yen� ş�rket kurmaları

hal�nde, yatırımcının yen� kurulan ş�rkettek� h�sse oranı en az %51 olması şartıyla, kurulan yen� ş�rket b�r�nc� fıkra
hükümler� dışında değerlend�r�l�r.

(3) Bu Tebl�ğ�n 8 �nc� maddes� kapsamındak� konular �ç�n başvurulan ve gerçekleşt�r�len yatırımlardan; tes�s�n
mülk�yet�n�n, yer�n�n ve amacının proje yatırımının b�t�m�nden sonrak� beş yıl �çer�s�nde değ�şt�r�ld�ğ�n�n �l müdürlüğü
tarafından tesp�t� hal�nde, ödenen h�be tutarı 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre hesaplanarak gec�kme zammı �le
b�rl�kte yatırımcıdan tahs�l ed�l�r.

(4) Farklı gerçek/tüzel k�ş�ler tarafından aynı veya farklı yatırım alanlarında kurulan �şletmeler�n başvuru
aşamasında b�rb�rler�yle ortak ekonom�k �l�şk�ler� tesp�t ed�lmem�ş olsa dah�, projeler�n uygulama veya uygulama
sonrası dönemde f�z�k� olarak b�rleşt�r�lmes�, yatırım alanlarında ortak kullanımlar ya da muhasebe kayıtlarında
görülen b�rleşme veya ortaklıklar tesp�t ed�lmes� durumunda �lg�l� tüm sözleşmeler feshed�lerek ger� alım sürec�
başlatılır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Denet�m ve Yaptırımlar

Denet�m
MADDE 48 – (1) Program kapsamında yapılan tüm �şlemler Bakanlık Rehberl�k ve Teft�ş Başkanlığı

tarafından denetlen�r. Bu denet�mler sırasında yapılan �şlemlere a�t talep ed�len tüm b�lg� ve belgeler kend�ler�ne
sunulur.

Yaptırımlar
MADDE 49 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeler�, ödeme tar�h�nden �t�baren 6183 sayılı Kanunun

51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate alınarak hesaplanan kanun� fa�z� �le b�rl�kte ger� alınır.
Haksız ödemen�n yapılmasında ödemey� sağlayan, belge veya belgeler� düzenleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler, ger�
alınacak tutarların tahs�l�nde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemeler�nden, �dar� hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler har�ç, haksız yere
yararlandığı tesp�t ed�len yatırımcılar, beş yıl süreyle h�çb�r destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Yatırımcı, yatırımcının b�r�nc� derecede yakınları ve yatırımcıya a�t ş�rketlerde çalışanlar, h�be desteğ�nden
yararlanılacak kend� yatırımlarına a�t mak�ne, ek�pman ve malzeme �le �nşaat �şler� �ç�n yüklen�c� olamazlar. Aynı
zamanda satın almaya davet ed�len yüklen�c� f�rmaların ortağı ya da h�ssedarı da olamazlar. Aks� halde h�be ödemes�
yapılsa dah� bu Tebl�ğde bel�rt�len usul ve esaslara göre yapılan h�be ödemes� ger� alınır.

(4) İl müdürlüğü �le h�be sözleşmes� �mzalayıp yatırımını tamamlayan yatırımcılardan �zleme süres� �çer�s�nde
mülk�yet�n� değ�şt�ren, faal�yet�ne son veren, h�be sözleşmes� hükümler�ne aykırı hareket eden gerçek ve tüzel k�ş�ler
beş yıl süres�nce h�be desteğ�nden faydalanamazlar.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

D�ğer desteklerden yararlanma
MADDE 50 – (1) Başvuruya esas proje �ç�n bu Tebl�ğ kapsamında ver�lecek destek dışında h�çb�r kamu

kurum ve kuruluşunun destekler�nden, fa�z n�tel�ğ�ndek� destekler har�ç, yararlanılamaz.
Programın uygulanmasına �l�şk�n yayınlar
MADDE 51 – (1) Bu Tebl�ğ gereğ�, programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık get�rmek, destek

sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan uygulama rehber�, satın alma k�tabı ve genelgeler
“www.tar�morman.gov.tr” �nternet adres�nde, b�lg�lend�rme ve açıklamalar �se başvuru sayfasında yayımlanır. Bu
yayımlar, bu Tebl�ğde bel�rt�len genel uygulama usul ve esaslarını bel�rler. Bu Tebl�ğde ve bu yayımlarda yer almayan
hususlarda �lg�l� mevzuat hükümler� �le Genel Müdürlüğün görüş ve tal�matları geçerl�d�r.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
Ekler �ç�n tıklayınız

 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14-1.pdf

