
Sıra
No

Başvuru Belgeleri
Sıra
No

Başvuru Belgeleri

1 Hibe Başvuru Formu ( Ek-2 ) 11 Sulama Suyu Analiz Raporu

2
Sulama Projesi (Sulama
Projesi Dispozisyonuna ( EK-
18) uygun )

12 Su Kaynağı “Kullanım izin / Tahsis Belgesi” veya
”Kuyu Ruhsatı / Yer Altı Suyu Kullanım izni”

3 Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi
Formu ( Ek-4 ) 13 Muvafakatname

( Hisseli Arazi Başvuruları İçin )

4 Güncel ÇKS Belgesi 14 Traktör Ruhsatı Sureti
(Tamburlu Sistem Yağmurlama Başvuruları İçin)

5 Teknik Şartname 15

Ticaret Sicil Gazetesi
(Tüzel Kişilik Başvuruları İçin, kuruluş ana
sözleşmesinde tarımsal faaliyette
bulunabileceğine dair ifadeyi içeren

6

Nüfus Cüzdan Fotokopisi
( Gerçek Kişiye / Tüzel Kişilik
Adına Yetkilendirilen Kişiye
ait)

16

Yatırımcı Taahhütnamesi (Güneş Enerjili
Sulama Sistemleri başvurular  için elektrik
şebekesi bulunmadığına ve projenin
tamamlanmasından sonra istemden elektrik
şebekesine bağlantı yapılmayacağına dair)
(Başvuru aşamasında yatırımın
gerçekleştirileceği   alanda  henüz meyve
bahçesi tesis edilmemiş ise  en geç    ödeme
talebi   tarihi   itibarıyla  meyve bahçesinin
tesis   edileceğine dair) / (Başvuru sahibinin
başvurusunun kabul   edilmesi   halinde,   proje
kapsamında satın alacağı malzemeleri,
tedarikçiden temin edeceği belgelere sahip
özellikteki  malzemelerden  ve  bu  belgelere
sahip tedarikçilerden temin edeceğine ve
ödeme talebi ile

7 Yetkili Kurul Kararı
(Tüzel Kişilik İçin) 17 Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti

(Arazi Mülkiyeti "Tahsisli" Başvurular İçin)

8 İmza Sirküleri
(Tüzel Kişilik İçin) 18 Arazi Kiralama Belgesi Sureti (Tüzel veya

Gerçek Kişilerin Kiraladığı Arazi Başvuruları İçin)

9

Varsa;  Genç  Çiftçi / iyi
Tarım Uygulayıcısı   /
Organik   Tarım
Müteşebbisi  olduğuna
dair Sertifika  Sureti /şehit
ve Gazilerin 1. Derece
yakını veya Gazi olduğunu
gösteren belge

19 Yatırımcının Tedarikçiden Temin Edeceği
Belgeler**

10 Toprak Fiziksel Analiz
Raporu 20 Uzmanlık belgesi veya diploma sureti (sulama

projesi hazırlayana ait)

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNDEN YARARLANACAK YATIRIMCI BAŞVURU BELGELERİ



KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA
SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/48)
YAYINLANMIŞTIR

BİREYSEL SULAMA PROGRAMINCA DESTEKLENECEK YATIRIM KONULARI

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu
miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Gerçek kişiler ve Şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri süreyle
kiralama yaparak başvuru yapabilirler.

Tüzel kişilikler, kuruluş ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili
yatırım konularına başvurabilir. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve
Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası
düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal alım
giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalan-
dırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, Şartname
şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Hibe başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı maliyeti
toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından
ayni katkı olarak karşılanır.

07.12.2017 tarihinde yayınlanan tebliğ gereğince; başvurular 14.02.2018 tarihine
kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacak olup detaylı bilgiler İl
ve İlçe Müdürlüklerinden alınabilir.


