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Gıda, Tarım
ve Hayvancılık
Bakanlığı, Kırsal
Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı
kapsamında 300 bin lira ile 800
bin liraya kadar olan tarımsal
yatırımlara %50 hibe desteği
sağlıyor. Desteklemeye ilişkin
Tebliğ,14 Aralık 2013
tarihli Resmi Gazete’de
yayımlandı.

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal
üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve basınçlı
sulama sistemlerinin geliştirilmesi için
hazırlanan 9’uncu etap Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği yayımlandı. Tebliğ ile tarımsal ürünlerin işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik
kurulacak tesislere 800 liraya kadar %50
hibe desteği sağlanıyor.
Desteklemeye ilişkin Tebliğ, 14 Aralık
2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Kırsal Kalkınma Yatırımların
K

HİBE
DESTEĞİ

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje tekliflerinin, Tebliğin yayım tarihinden itibaren 45 gün içinde il
müdürlüklerine teslim edilmesi istendi.
Tebliğe göre, hibe desteği verilecek yatırım konuları şöyle:
◆ Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, mevcut faal olan veya
olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması.
◆ Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı.

◆ Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak
üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesislerinin yapımı.
◆ Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri.
Bakanlığın yayımladığı tebliğ kapsamında, tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği yok. Tarımsal ürünlerin
işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi

yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine
ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmiyor. Sadece sert kabuklu meyvelerde
ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine destek veriliyor.
Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları, kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmeyecek.
Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul
edilecek.
Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu, hibe desteği
kapsamında değerlendiriliyor.
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HİBE DESTEĞİ İLE İLGİLİ KOŞULLAR
Yatırımcılar Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde
sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilecek. Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği
kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya konu olan yatırımın orijinal
amacıyla ayni ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekiyor.
Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına
yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası,
ziraat odası, ticaret borsası, organize sanayi
bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden
başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis
edilmiş veya hazine, belediye, il özel idaresi,
ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsasından kiralanmış olması gerekiyor.
Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine
yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen
kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul
ediliyor.
Ülke genelinde 81 ile yönelik uygulanacak program kapsamında hibe desteği verilecek yatırım projelerinin 1 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlanması şartı var. Bu tarihe
kadar tamamlanamayan projelerin, yatırımcıların talebi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde kendi kaynaklarıyla sekiz ayı aşmamak üzere verilecek ek sürede tamamlanması gerekiyor.
HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER
YARARLANABİLİR?
Ekonomik yatırımlar için yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak
proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin
Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt
sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru
tarihinden önce kayıtlı olması gerekiyor.
Ekonomik yatırımlara yönelik proje ko82
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nularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız
olmaları gerekiyor.
Ekonomik yatırımlar için son başvuru
tarihinden önce kurulan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında
oluşturdukları ortaklıklar, tarımsal amaçlı
kooperatif ve birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel
kişilik olarak başvurulabilir. Bu kuruluşlar,
kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde
belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurulabilir.
HİBEYE ESAS PROJE TOPLAM TUTARLARI
VE DESTEKLEME ORANI
Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarının, gerçek
kişi başvurularında 300 bin Türk lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin Türk lirasını geçmemesi gerekiyor. Hibeye esas proje
tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru
sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak. Proje bütçesi KDV (Katma
Değer Vergisi) hariç hazırlanacak.
Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 300 bin lirayı, tüzel kişi
başvuruları için 800 bin lirayı aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi
ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması
gerekiyor. Bu durumun hibe başvurusuyla
beraber taahhüt edilmesi şartı bulunuyor.
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BM 2014’ü
“Aile Çiftliği
Yılı” ilan etti
BM, gıda güvenliği ve fakirlik konularına çözüm
olarak aile çiftliklerinin desteklenmesi gerektiğini
vurgulayarak, 2014’ü “Aile Çiftliği Yılı” ilan etti. BM
bunun kırsal bölgelerde, sağlık ve çevre korunması
konularında en etkili çözüm olacağını belirtiyor.

B

irleşmiş Milletler (BM) 2014 yılını “Uluslararası Aile Tarımı Yılı”
kısacası “Aile Çiftçiliği Yılı” ilan
etti. Bu demektir ki, dünya bir yıl
boyunca aile çiftçiliğinin önemini, sorunlarını konuşacak. Sürdürülebilir tarım için
aile çiftçiliği modelini ayakta tutmaya çalışacak. Avrupa Birliği (AB) çalışmalara çoktan başladı bile. Yakın zamanda Avrupa
Parlamentosu’nda onaylanan 2014-2020
bütçesinde, tarımsal destekleme politikasında aile çiftçiliğini öne çıkardı. Bu konuda özel destekler verileceğini ilan etti.
Avrupa Komisyonu Brüksel’de, Aile
Çiftçiliği: Avrupa’da ve Dünyada Daha Sürdürülebilir ve Krizlere Dirençli Bir Tarım
Yolunda Diyalog konulu bir konferans düzenledi.
Konferansta, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdürü Graziano da Silva,
AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyoneri
Dacian Cioloş, AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürü Jerzy Bogdan Plewa,
Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi Başkanı
Matteo Bartolini, Uluslararası Yavaş Gıda
Hareketi (Slow Food) Başkanı Carlo Petrini’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda
panelist görüşlerini açıkladı.
Yaklaşık 80 ülkeden 300 temsilcinin
yer aldığı konferansa, Türkiye’den de Et ve
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Süt Kurumu Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile Gıda Mühendisi Bekir Yıldız katıldı.
Konferans katılımcıları tarımda aile işletmelerinin çok
önemli olduğu ve mutlaka desteklenmesi, sürdürülebilir tarım
için bir model olarak yaşatılması gerektiği konusunda görüş
birliğine vardı. Ayrıca, aile işletmelerinin güçlenmesi için ürettikleri ürünlerin, yerel markaların pazara, tüketiciye ulaşması
konusunda da desteklenmesi gerektiği ifade edildi.
AİLE İŞLETMELERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Yıllarca bize çok büyük, devasa işletmelerle tarım yaptığı
söylenen ABD’de bile tarımda, özellikle hayvancılıkta büyük
şirketlerin payı sadece %3-4 civarında. İşletmelerin %96-97’si
aile işletmesi. Amerika’nın tarımsal üretimde, ihracatta başarısı varsa bunu aile işletmelerine borçlu olduğu belirtiliyor.

GÜNCEL

AB’de de durum pek farklı değil. İşletmelerin %98’i aile
işletmesi. Birlik kapsamında 172 milyon hektar tarım arazisi
işleniyor. Tarımsal üretim yapan 12 milyon tarım işletmesinde
istihdam edilen iş gücünün %84’ü aile fertlerinden oluşuyor.
Avrupa ve ABD’de hayvancılıkta besicilik yapanlarla, yetiştiricilik yapanlar genel olarak birbirinden ayrılıyor. Yetiştiricilik
yapanlar, hayvanları besiciden buzağı olarak alıp belli bir kiloya
ulaştırdıktan sonra satıyor. Ama besicilik yapanlar hayvancılık
kültürünü kuşaklar boyunca yaşatan ailelerden oluşuyor.
Aile işletmeleri ve tarım için dünyanın hemen her yerinde
temel sorun, tarım nüfusunun yaşlanması. Avrupa’da tarımla
uğraşanların yaş ortalaması ortalama 50’nin üzerinde. Avrupa’nın en önemli iki tarım ülkesi Polonya ve Fransa’da da temel
sorunun tarımdaki yaşlı nüfus olduğu belirtiliyor. Genç kuşak
tarımdan kopuyor. BM’nin 2014’ü “Aile Çiftçiliği Yılı” ilan et-

mesi bu açıdan da büyük önem taşıyor.
Genç nüfusun tarımda kalması ve tarımsal
faaliyetin kuşaktan kuşağa aktarılması hedefleniyor.
Türkiye açısından bakıldığında özellikle 1980 yılından bu yana, yani 40 yılı aşkın
bir süredir aile işletmelerinin yok edilmesi
için sanki yoğun bir çaba harcanıyor. “İşletmeler çok küçük, araziler parçalı” denilerek, ölçek ekonomisine geçmek için
sürekli büyük işletme kurulması, tarımda
şirketleşmenin sağlanması için yoğun lobi
ve çalışmalar yapılıyor. Aile işletmeleri
tarıma, hayvancılığa küsmüş durumda.
Kırsaldan kentlere büyük göçler oluyor.
Dolayısıyla Türkiye, aile işletmeleriyle
değil, büyük işletmelerle övünen bir ülke
oldu. Büyük işletmeler de olsun. Fakat devlet olarak büyük
işletmeler üzerinden bir politika oluşturulur ve sadece işletme büyüklüğüyle övünülürse,
aile işletmeleri yok sayılırsa
kentler yaşanmaz hale gelir.
Hayvancılık da hayvanıyla, yemiyle, etiyle, kurbanıyla, samanıyla ithalata bağımlı hale
gelir. Son dört yılda kurulan o
büyük işletmelerin hemen tamamı zor durumda olduğunu
söylüyor. Çünkü hayvancılık
bilinmiyor. Urfa’daki hayvancılık işletmesi İstanbul’dan yönetilmeye kalkıldığında sonu
hüsranla bitiyor.
Aile işletmesindekiler hayvanıyla, toprağıyla bir
aidiyet duygusu yaşıyor. O kültürü nesilden
nesile taşıyor. Bu
d
birikim,
bu deneyim
b
hiçbir
yerden öğrenileh
mez.
m Bazı kişiler “Dededen
de kalma yöntemlerle
tarım
olmaz, hayvancılık
ta
olmaz”
der. Oysa Avruol
pa,
pa ABD ve gelişmiş ülkeler
kel tarımda teknolojiyi,
gelişmeyi
dededen gelen o
gel
alışkanlıkların,
birikimin
alış
üzerinden
sürdürüyor. Baüze
şarıları da oradan geliyor.
Özetle, sürdürülebilir tarımın temel
taşı olan aile işletmeciliğinde Türkiye’nin
de aile işletmeciliğine dayalı kendi özgün
modelini kurması ve desteklemesi gerekiyor. Şirketleşmeyle sürdürülebilir tarım
yapmak çok zor.
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