Evrak Tarihi ve Sayısı: 06.12.2021-3180

*BSDLSVR32*
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Konu : Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal
Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi
Hakkında Tebliğler

06.12.2021

Sirküler No: 1249
Sayın Üyemiz,
"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: 2021/44)" ile "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı
Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/25)'de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2021/45)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2 Aralık
2021 tarih ve 31677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.
Bahse konu Tebliğ değişikliklerinde "Su Ürünleri Yetiştiriciliği"ni de ilgilendiren Geçici
Madde düzenlemelerinden özetle;
1- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarda ve
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında;
2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihinin
01/07/2022 olarak düzenleneceği, bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projelerin,
yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile
altmış günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanacağı, 01/07/2022 tarihinde
fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış, ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının
başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya altmış günü aşmamak üzere süre
verileceği,
2- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarda
2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinde inşaat işleri alım giderleri kapsamında
alınması gereken izin ve ruhsatlara ilişkin olarak;
Sadece 2020-2021 başvuru döneminde geçerli olmak üzere inşaat işleri ile ilgili mevzuat
gereğince alınması gerekli izin ve ruhsatlar ile tesis tamamlandıktan sonra alınması gerekli izin ve
ruhsatların en geç nihai rapor ekinde sunulmak zorunda olduğu belirtilmektedir.
Bahse konu Tebliğler Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr)
Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
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Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
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Ek:
1- Tebliğ No 2021 - 44 (1 sayfa)
2- Tebliğ No 2021 - 45 (1 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (Web sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- 01 ve 02 No'lu Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri
- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği
- SUR-KOOP
- S.S. İstanbul Bölgesi Balıkçılık Kooperatifler Birliği

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
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2 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31677

TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI
EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/44)
MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine “yapımı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile soğuk hava deposu
ekipmanıyla sınırlı olmak kaydı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu” ibaresi ile aynı maddenin on birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak nüfusu 20.000’in altında olan yerleşim yerlerinde yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinin
bağlı olduğu belediyeden alacağı yapı ruhsatı almasına gerek olmadığına dair yazıyı sunması halinde yapı ruhsatı
istenmez.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Sera, çelik silo ve
soğuk hava depolarında” ibaresi “Çelik siloda” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma
tarihi 1/7/2022’dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün
uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile altmış günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki
olarak tamamlanır. 1/7/2022 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar
için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya altmış günü aşmamak üzere süre
verilir.
2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinde inşaat işleri alım giderleri kapsamında alınması
gereken izin ve ruhsatlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sadece 2020-2021 başvuru döneminde geçerli olmak üzere inşaat işleri ile ilgili
mevzuat gereğince alınması gerekli izin ve ruhsatlar ile tesis tamamlandıktan sonra alınması gerekli izin ve ruhsatlar
en geç nihai rapor ekinde sunulmak zorundadır.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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2 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31677

TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK
ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/45)
MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan “en az 0,5 dekar alanda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına “ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm
illerde” ibaresi, aynı fıkraya aşağıdaki cümle ve aynı maddenin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı
maddenin on beşinci fıkrasında yer alan “0,5” ibaresi “0,3” olarak değiştirilmiştir.
“Ancak tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli
ödeyen gerçek kişilerin bu durumu belgelendirmeleri halinde ikametgâh ve başvuruya konu faaliyet alanına
bakılmaksızın hibe başvurusu kabul edilir.”
“Ancak nüfusu 20.000’in altında olan yerleşim yerlerinde yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinin
bağlı olduğu belediyeden alacağı yapı ruhsatı almasına gerek olmadığına dair yazıyı sunması halinde yapı ruhsatı
istenmez.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve
aynı fıkranın (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda 3083 sayılı Kanun kapsamında konulan şerh için ilgili
kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge istenmez.”
“t) Tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
kapsamında tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişiler hariç yatırımcının belde, kırsal
alan veya kırsal mahalle dışında ikamet ediyor olması ve başvuruya konu faaliyetin bu alanlar dışında olması.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma
tarihi 1/7/2022’dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün
uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile altmış günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki
olarak tamamlanır. 1/7/2022 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar
için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya altmış günü aşmamak üzere süre
verilir.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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