2017 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR
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Daha önceki Kısmi Hibe Destek Programlarından yararlananlar, 2017
yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına başvurabilirler
mi?

Kısmi Hibe Destek Programlarından daha önce
yararlanan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler,
önceden aldıkları desteğin bitiminden itibaren 365
gün geçmedikçe ikinci bir destek için başvuru
yapamazlar. Değerlendirme yapılırken aşağıdaki
kriterler göz önüne alınacaktır:
a) Başvuru sahibinin tüzel kişilik olması
durumunda Fasıl 113 Şirketler Yasası
gereğince kontrol yapılacak ve hakim
hissedarlık durumuna bakılacaktır. Buna göre
daha önce kısmı hibe destek programlarından
mali destek alan bir şirketin %50 üzerinde
hissesine sahip olan hissedar(lar)ın yeni bir
şirket oluşumu içerisinde yine %50 üzerinde
hisse sahibi olmaları durumunda her iki
şirkette
de
hakim
hissedar
olarak
değerlendirileceklerinden, önceden aldıkları
desteğin bitiminden itibaren 365 gün
geçmedikçe ikinci bir destek için başvuru
yapamayacaklardır. Aynı şekilde başvuru
sahibi tüzel kişi ise ve %50 üzerinde hisseye
sahip hissedar daha önce kısmı hibe destek
programlarından
gerçek
kişi
olarak
yararlanmışsa, önceden aldığı desteğin
bitiminden itibaren 365 gün geçmedikçe ikinci
bir destek için başvuru yapamayacaktır.
b) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde
daha önce kısmı hibe destek programlarından
gerçek kişi olarak mali destek aldıysa veya
mali destek alan bir şirketin %50 üzerinde
hissesine sahipse, önceden aldığı desteğin
bitiminden itibaren 365 gün geçmedikçe ikinci
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bir başvuru yapamayacaktır.
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Bir başvuru sahibi kaç programa başvurabilir?

Başvuru
sahipleri
“Turizm
Potansiyelinin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı”, “Tarım ve
Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” ve “Rekabet
Gücünün Artırılması Mali Destek Programı”
kapsamında sadece 1 proje başvurusunda
bulunabilir. Kontrol, tüzel kişiler için, yukarıdaki 1.
sorunun cevabında belirtildiği şekilde hakim
hissedarlık kriteri gözönünde bulundurularak
yapılacaktır.
Mülkiyet ile ilgili herhangi bir yasal problem
olmamalıdır. Projenin uygulama mekanının
mülkiyeti Başvuru Sahibine ait olabilir, yasal
usullerle tahsis olunmuş veya kiralanmış olabilir.
Ancak, kira sözleşmesi ve/veya tahsis en az 5 yıl
geçerli olmalı ve proje konusu kira sözleşmesi
şartlarına aykırı düşmemelidir.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.3
Proje Başvuruları ve
Mali Destek Almaya
İlişkin Özel
Düzenlemeler

3

Projenin gerçekleştirileceği yerin mülkiyet durumu nasıl olmalıdır?
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Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında bina
inşaatı maliyetinin toplam maliyetin %30’unu geçmeme şartı var.
Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nda böyle bir
kısıtlama var mı?

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Bölüm
kapsamında, “Projenin uygulanması için mutlaka 2.1.4. Maliyetlerin
gerekli olması ve yasal veya teknik bir engel Uygunluğu
olmaması koşuluyla yapım (inşaat) işleri ve inşaat
işleri kontrolörlüğü maliyetleri” uygun maliyettir.
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Yenilenebilir enerji sisteminin kurulması uygun maliyet midir?

Projenin uygulanması için mutlak gerekli ve Başvuru Rehberi Bölüm
gerekçeli olması koşulu ile elektrik enerjisinin 2.1.4. Maliyetlerin
bulunmadığı veya iletim hattının yüksek maliyetli Uygunluğu
olduğu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynağı
maliyetleri uygun maliyet sayılmaktadır. Öncelik 1.8
kapsamında, modern seraların kurulumu ve
mevcutların modernizasyonu kapsamında yapılan
başvurularda, on-grid yenilenebilir enerji kaynağı
maliyetleri uygun maliyettir.
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Program kapsamında gübre dağıtma römorku uygun maliyet midir?

Program kapsamında gübre römorku uygun maliyet Başvuru Rehberi Bölüm
değildir.
2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu
Soğuk hava tesisatlı taşıma araçları dışındaki taşıt
Başvuru Rehberi Bölüm
ve tekne alımları uygun maliyet değildir.
2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu
Soğuk hava tesisatlı taşıma araçları dışındaki taşıt
Başvuru Rehberi Bölüm
ve tekne alımları uygun maliyet değildir.
2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu
Proje konusu, Bakanlık tarafından yürütülmekte
Başvuru Rehberi Bölüm
olan mali destek programının amaç ve önceliklerine 2.1.3. Uygun Projeler
uygun olmak zorundadır. Başvuru Rehberinde
bahsedilen alanlar dışında Bakanlığa sunulan
projeler kesinlikle desteklenmeyecektir. Projenin
içeriği sadece bir yerden başka bir yere boru hattı
ile suyun taşınması (su iletim hatları) ise proje
konusu program öncelikleri ile ilgili değildir.
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Kombay alımı uygun maliyet midir?
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Tekne alımı uygun maliyet midir?
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Mevcut kuyudan suyun bir yerden başka bir yere boru hattı ile
taşınması uygun maliyet midir?
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Öncelik 1 kapsamında yapılacak başvurularda “projeli yatırım” ne
anlama gelmektedir?

Başvurularda, yapım işi içeren projelerin mimari
olarak projelendirilmesi ve mimari projesinin
başvuru aşamasında sunulması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.3. Uygun Projeler
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Gerçek kişiler müracaat edebilir mi?

Destek almaya hak kazanabilmek için, proje
faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev,
yetki ve faaliyet alanı içerisinde bulunması, projenin
hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu
olması, aracı olarak hareket etmemesi yanı sıra
Proje sahipleri Başvuru Rehberi 2.1.1 Proje
Sahiplerinin Uygunluğu kriterlerine uyması
gerekmektedir. Bu kapsamda kar amacı güden
kurum ve kuruluşlar için KOBİ olarak faaliyet
gösteren gerçek veya tüzel kişiler veya kar amacı
güden kooperatifler başvuru yapabilmektedir.
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Bitkisel üretim işletmesinin Genel Tarım Sigortası Fonu’na herhangi
bir beyanı bulunmuyor. Fakat LTD şirkettir ve tarım işletmesi olarak
kayıtlıdır. Bu durumda başvuru yapabilir mi?

Bitkisel üretim işletmelerinin modernizasyonu
kapsamında yapılacak başvurularda, Genel Tarım
Sigortası Fonu kayıt sistemine kayıtlı olması koşulu
aranmaktadır.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.1. Proje Sahiplerinin
Uygunluğu
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Seracılık işletmesinin Genel Tarım Sigortası Fonu’na herhangi bir
beyanı bulunmuyor. Bu durumda başvuru yapabilir mi?

Modern seraların kurulumu ve mevcutların
modernizasyonu kapsamında yapılacak
başvurularda, işletmenin Genel Tarım Sigortası
Fonu kayıt sisteminde sulu ziraat/sera kaydının
olma koşulu aranmaktadır. Sera kaydı olan başvuru
sahiplerinin en fazla 10 dönüm seraya sahip olması
gerekmektedir.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.1. Proje Sahiplerinin
Uygunluğu
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Şirket önceden kurulmuş, eski bir şirket fakat bünyesinde hayvan
barındırmıyor veya yeterli sayıda hayvan barındırmıyor. Son başvuru
tarihinden önce yeterli sayıda hayvanı bünyesine kattığı taktirde
başvuru yapabilir mi?

Şirketin teklif ilan tarihinden en az üç ay önce
kurulmuş olması ve son başvuru tarihinden önce
yeterli hayvan sayısına sahip olması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.1. Proje Sahiplerinin
Uygunluğu
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Öncelik 1.2 kapsamında, projeli ağıl yapımı için çizilecek ağıl planprojesinin çizim parası için mimara ödenecek para miktarı, proje
bütçesinde gösterilebilir mi?

Başvuru sahibi ile Bakanlık arasında sözleşme
imzalanmadan önce yapılan harcamalar uygun
maliyet sayılmamaktadır. Harcamanın, Başvuru
sahibi ile Bakanlık arasında yapılacak sözleşme
sonrasında yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Ancak yürütülecek inşaat faaliyetleri için
belirlenecek tedarikçi ile proje süresi içinde
yapılacak anahtar teslim türünden bir sözleşmenin
içeriği olarak proje süresi içinde alınacak mimarlık
hizmeti vb proje masrafları proje kapsamında
bütçelendirilebilir.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu
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Küçükbaş hayvan çiftliğinin bulunduğu bölgede elektrik şebekesi
yoktur. Bu nedenle çiftliğe solar enerji sistemi kurulmuştur ve çiftliğin
ihtiyaçları bu sistemden karşılanmaktadır. Öncelik 1 kapsamında

Projenin programın amaç ve öncelikleri
doğrultusunda hazırlanması ve proje kapsamında
yapılacak yatırım için yenilenebilir enerji kaynağının

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu

(Öncelik 1: Tarımsal işletmelerin modern üretim tekniklerinin
yaygınlaştırılması) proje yazılacaktır. Projenin amaçlarından biri soğuk
zincir küçükbaş süt üretimine geçmektir. Ancak mevcut durumda
işletmenin elektrik ihtiyacını karşılayan solar sistem, soğuk zincire
geçebilmek için alınacak süt soğutma tanklarının çalıştırılmasına
yeterli olmamaktadır. Bu nedenle mevcut solar sisteme takviye
yapılması gerekmektedir. Solar sistemin güçlendirilmesine yönelik
ekipman alımı yapılabilir mi? Proje bütçesinde gösterilebilir mi?

mutlak gerekli ve gerekçeli olması koşulu ile elektrik
enerjisinin bulunmadığı veya iletim hattının yüksek
maliyetli olduğu bölgelerde yenilenebilir enerji
kaynağı maliyetleri uygun maliyet sayılmaktadır.
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AB Programları’ndan destek alınmış veya Faiz Destekli Kredi alınmış
ise, 2017 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’na
başvuru yapılabilir mi?

Aynı proje ve faaliyet olmaması durumunda
başvuru yapılabilir.
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Proforma faturalara KDV, Gümrük, Navlun, Nakliye gibi giderler
eklensin mi?

Evet. Proje bütçeleri hesaplanırken anahtar teslim
fiyatları dikkate alınmalıdır.
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Makine/Techizat alımlarında bütçeye navlun, nakliye, gümrük gibi
giderler bütçeye eklenmeli midir?

İmzalanacak satınalma sözleşmesinde adrese teslim
ve kurulum dahil bütün aşamalar karşı tarafça
yüklenilecek ise tek bir fatura kapsamına bütün
dolaylı giderler yansıtılmış olacak ve ilgili malın
fiyatı bütçede brüt olarak yer alabilecektir. Eğer
satınalma sözleşmesinde satın alınacak mal satış
yerinde elden teslim yapılacak ise bu mal ile
doğrudan ilgili navlun, nakliye, gümrük gibi giderler
ayrı ayrı maliyet şeklinde bütçeye dahil edilmelidir.
Hangi durumun uygulanacağı ile ilgili olarak Proje
Sahibinin proje hazırlığı aşaması veya öncesinde
piyasa ve fiyat araştırması yapmış ve piyasadaki
hakim işleyişi biliyor olmasında büyük fayda vardır.
(Tüm maliyetlerin belgelendirilmesi gerektiği
unutulmamalıdır.)

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.3
Proje Başvuruları ve
Mali Destek Almaya
İlişkin Özel
Düzenlemeler
Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu
Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu
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Projede teknik danışmanlık vs. hizmetleri alınabilir mi?

Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,
piyasa fiyatlarına uygun olması ve projenin
uygulanabilmesi için gerekli olması koşulu ile teknik
danışmanlık hizmeti satın alınabilir.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu
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Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı’na borcu olan işletmeler,
2017 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına
başvurabilirler mi?

Başvuru Sahibinin, devlete karşı yükümlülüklerini
yerine getirmiş veya borcunu yapılandırmış olması
gerekmektedir.

2.5 Sözleşmenin
İmzalanması ve
Uygulama Koşulları
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Trafo maliyeti ve elektrik altyapısı uygun maliyet mi?

Destek almaya hak kazanabilmek için, proje
faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev,
yetki ve faaliyet alanı içerisinde bulunması
gerekmektedir. Yenilenebilir enerji haricinde,
işletmelere elektrik, su, yol vb. altyapı iletim hatları
temin maliyetleri uygun maliyet değildir.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu
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Program kapsamında hayvan alımı yapılabilir mi?

Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan,
tohum, fide, fidan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.)
maliyetleri uygun maliyet değildir.

Maliyetlerin Başvuru
Rehberi Bölüm 2.1.4.
Uygunluğu

24

Öncelik 3 kapsamında oda üyelerinin eğitimi için yurt dışı fuarlarına
veya eğitimlerine katılabilir mi?

Program kapsamında yurt dışı seyahat bedelleri ve
yurt dışı eğitim/fuarlara katılım ücretleri uygun
maliyet değildir.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu
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Kültür mantarı yetiştiriciliği için başvuru yapılabilir mi?

Proje konusu, Bakanlık tarafından yürütülmekte
olan mali destek programının amaç ve önceliklerine
uygun olmak zorundadır. Başvuru Rehberinde
bahsedilen alanlar dışında Bakanlığa sunulan
projeler kesinlikle desteklenmeyecektir. Kültür
mantarı yetiştiriciliği, Başvuru Formu' nun
Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edildiği ve
öncelik alanları ile ilişkilendirildiği takdirde
uygundur.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.3. Uygun Projeler
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Meyve üreticisiyim. Kuru meyve üretimine geçmek istiyorum.
Başvuru yapabilir miyim?

Proje konusu, Bakanlık tarafından yürütülmekte
olan mali destek programının amaç ve önceliklerine
uygun olmak zorundadır. Başvuru Rehberinde
bahsedilen alanlar dışında Bakanlığa sunulan
projeler kesinlikle desteklenmeyecektir. Kuru
meyve üretimi, Başvuru Formu' nun
Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edildiği ve
öncelik alanları ile ilişkilendirildiği takdirde
uygundur.

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.3. Uygun Projeler
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Veterinerlik hizmeti veren bir şirket Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali
Destek programına başvuru yapabilir mi?

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.1. Proje Sahiplerinin
Uygunluğu
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Büyükbaş hayvancılık işletmesi sahibiyim. Öncelik 1.1 kapsamında
barınağımda gübre yönetimine yönelik yatırım yapmak istiyorum.
Ancak, başvurmak istediğim gübre yönetimi sistemi barınağımın
üstünün kapatılmasını ve bu sayede fan kurulumu ile organik gübre
oluşturulmasını içermektedir. Bu sistem kapsamında, barınağımın
üstünün kapatılacak olması proje açısından sorun teşkil eder mi?

Destek almaya hak kazanabilmek için, proje
faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev,
yetki ve faaliyet alanı içerisinde bulunması, projenin
hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu
olması, aracı olarak hareket etmemesi yanı sıra
Proje sahipleri Başvuru Rehberi 2.1.1 Proje
Sahiplerinin Uygunluğu kriterlerine uyması
gerekmektedir.
Proje konusu, Bakanlık tarafından yürütülmekte
olan mali destek programının amaç ve önceliklerine
uygun olmak zorundadır. Başvuru Rehberinde
bahsedilen alanlar dışında Bakanlığa sunulan
projeler kesinlikle desteklenmeyecektir. Başvuru
konusu, Başvuru Formu' nun Gerekçelendirme
bölümünde açıkça izah edildiği ve öncelik alanları ile
ilişkilendirildiği takdirde uygundur.
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Arıcılık işletmecisiyim. 15 adet kovanım var. İşletmemin
modernizasyonu için müracaat edebilir miyim?

Arıcılık işletmelerinin modernizasyonu kapsamında
yapılacak başvurularda işletmenin Hayvancılık
Dairesi Müdürlüğüne kayıtlı olması ve en az 80

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.1. Proje Sahiplerinin
Uygunluğu

Başvuru Rehberi Bölüm
2.1.3. Uygun Projeler

kovana sahip olması gerekmektedir.

