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HĠBE ÇAĞRI ĠLANI 

 

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Kapsamında, 2021 yılı için 1. Hibe Çağrı dönemi 

Taşınabilir Çadır Ağıl Kurulumu ve Taşınabilir Güneş Enerjili Sulama Sistemi Kurulumu için 

müracaatlar başlamıştır. 

 

DESTEKLENECEK YATIRIMIN KONUSU 

1- TaĢınabilir Çadır Ağıl Kurulumu (160 veya 240 m
2
) 

2- TaĢınabilir GüneĢ Enerjili Sulama (9 veya 12 panelli) 

 

DESTEKLEME MĠKTARI 

 Kadın, genç ve çok yoksul çiftçiler için %80, diğer bireysel Başvurular için %70 (KDV 

hariç) hibe ödemesi yapılacaktır. Hibe kılavuzunda bu çiftçiler aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır; 

Kadın çiftçi: Kadın başvuru sahiplerini, 

Genç çiftçi: İlgili hibe çağrısının son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış 

kadın veya erkek başvuru sahiplerini, 

Çok yoksul çiftçi: Yoksulluk, hedefleme ve toplumsal cinsiyet başlığı altında tanımlandığı 

üzere, diğer devlet ya da kalkınma müdahalelerinden faydalanmamış, 1 hektardan daha az 

ekili arazileri ve 2’den az hayvanı olan, herhangi bir akrabadan yardım almayan, hiçbir hane 

üyesi resmi olarak çalışmayan, hiçbir kooperatif/birlik üyeliği olmayan hane halkları, kadın 

hane reislerini ifade eder. 

 

BAġVURU DÖNEMĠ 

Başvurular 7 Haziran 2021 - 2 Temmuz 2021 günü mesai bitimi ile başvuru kabulüne 

son verilecektir.  

BAġVURU YERĠ 

Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

BAġVURU SAHĠPLERĠNDE ARANACAK ÖZELLĠKLER 

1- TaĢınabilir Çadır Ağıl Kurulumu: 

 Başvuru sahipleri duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin İlçemize 

bağlı mahallelerde ikamet ediyor olmalıdır.  

 Başvuru sahiplerinin İlçemize ait güncel İşletme Tescil Belgesi olmalı, işletme başvuru 

tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl önce kayıt altına alınmış olmalıdır. İşletme Tescil 

Belgesinde aktif küçükbaş sürüsü bulunmalı, en az 30 anaç küçükbaş hayvanı kayıtlı 

olmalıdır. 

 Başvuru sahiplerinin İşletme Tescil Belgelerinin olması yeterli olup, ÇKS’ye kayıtlı 

olmaları zorunlu değildir. (Ancak puanlamada kullanılmak üzere arazi bilgilerine 

ihtiyaç olduğundan ÇKS kaydı veya tüm arazilerin tapu kaydı dökümlerinin dosyada 

bulunması gerekmektedir.) 
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 Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz. 

 Çiftçi grubu başvurusu yapılamaz. 

 Daha önce KOP (Konya Ovası Projesi) veya İl-İlçe Müdürlüğünce uygulanan diğer 

proje kaynaklarından yararlanarak çadır ağıl veya çadır ahır kuranlar yararlanamazlar. 

 Çok sayıda başvuru gelmesi ve başvurular arasında puan eşitliği olması halinde kadın 

çiftçilere, daha genç çiftçilere ve maliyeti daha düşük yatırımlara öncelik verilerek 

yeniden sıralama yapılır. 

2- TaĢınabilir GüneĢ Enerjili Sulama  

 Başvuru sahipleri duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin İlçemize 

bağlı mahallelerde ikamet ediyor olmalıdır. 

 Başvuru sahiplerinin İlçemize ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmalıdır. 

Başvuru sahibi kadın çiftçi ise ve ÇKS kaydı yoksa aynı hanede oturan eşine veya 

birinci dereceden kan veya kayın hısımına ait güncel ÇKS kaydı dosyaya konulmalıdır. 

Bir ÇKS kaydı ile birden fazla başvuru yapılmayacaktır. 

 Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz. 

 Daha önce kendisine demonstrasyon veya hibeli olarak taşınabilir sulama sistemi 

verilen çiftçiler başvuru yapamazlar. 

 “Çiftçi Grubu” olarak yatırım yapacak kişiler en az 5 kişi olmak kaydıyla, bu hibe 

çağrısındaki konuyla ilgili birlikte hareket edeceklerine dair taahhütname imzalayarak, 

başvuru yapabilirler. Grubun dağılması durumunda başvuru “Bireysel Başvuru” olarak 

değerlendirilecektir.  

 Çok sayıda başvuru gelmesi ve başvurular arasında puan eşitliği olması halinde kadın 

çiftçilere, daha genç çiftçilere ve maliyeti daha düşük yatırımlara öncelik verilerek 

yeniden sıralama yapılır. 

 BAġVURU SAHĠPLERĠNDEN ĠSTENECEK BELGELER  

 TaĢınabilir Çadır Ağıl Kurulumu için;  

1- Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Başvuru Formu 

2- 2021 yılına ait İşletme Tescil Belgesi (Üzerinde anaç koyun/keçi sayısı yazılı 

olmalıdır). 

3- Yararlanıcının tüm arazilerinin dökümü (ÇKS veya tapu kaydı dökümü) 

4- Kurulum yapılacak arazinin tapu kaydı (Arazi ÇKS kaydında veya tapu kaydı 

dökümünde görünüyor ise istenmez) 

5- Arazi verasete iştirak tapulu veya kiralık ise başvuru yaparken muvafakatname veya 

kira senedi istenmez. Ancak hibeye hak kazanan yatırımcıların Hibe Sözleşmesi 

imzalamaya çağrıldıklarında bu belgelerin 5 yıllık noter onaylı suretlerini getirmeleri 

zorunludur. 

6- Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (Bu belge yoksa aile bireyleri 

bildirilmediği için başvuru sahibinin yalnız yaşadığı varsayılarak puanlama yapılır.) 
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7- Son 6 aydır asıl ikamet yerinin Proje Bölgesinde olduğunu gösteren Nüfus Müdürlüğü 

veya muhtar onaylı belge. (muhtar tarafından imzalanmışsa ayrıca ikamet belgesi 

istenmez.) 

8- Başvuru sahibi hibe konusuyla ilgili bir eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım 

belgesi 

9- Başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi 

10- Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az %80 (tam bağımlı) engelli birey 

varsa, engellik durumunu gösteren rapor 

11- Çok yoksul çiftçi başvurusu yapılıyor ise durumunu gösteren belgeler 

12- Şartname 

 TaĢınabilir GüneĢ Enerjili Sulama için; 

1. Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Başvuru Formu 

2. 2021 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi 

3. Yararlanıcı Bilgi Formu 

4. Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (Aile bireyleri bildirilmemiş ise 

başvuru sahibinin yalnız yaşadığı varsayılarak puanlama yapılır.) 

5. Son 6 aydır asıl ikamet yerinin Proje Bölgesinde olduğunu gösteren Nüfus 

Müdürlüğü veya muhtar onaylı belge (muhtar tarafından imzalanmışsa ayrıca ikamet 

belgesi istenmez.) 

6. Su kaynağının durum/kullanım izin belgesi (Başvuru sırasında sadece başvuru sahibi 

tarafından imzalanacaktır. Başvuru sahibi hibe almaya hak kazanır ise hibe 

sözleşmesi imzalanmadan önce gerekli izin ve ruhsatları sunmalıdır.) 

7. Başvuru sahibi hibe konusuyla ilgili bir eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım 

belgesi 

8. Başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi 

9. Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az %80 (tam bağımlı) engelli 

birey varsa, engellik durumunu gösteren rapor 

10. Çiftçi grubu halinde başvuru yapılıyor ise Çiftçi Grup Taahhütnamesi 

11. Çok yoksul çiftçi başvurusu yapılıyor ise durumunu gösteren belgeler 

12. Şartname 

AYRINTILI BĠLGĠ VE BAġVURU  

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için; Hibe çağrı kılavuzlarını, Başvuru Formunu, Teknik ve İdari 

Şartnameleri ve bu belgelerin eklerini İlçe Müdürlüğümüzden alıp inceleyebilirsiniz. 

 

Daha sağlıklı bilgi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzü aramanızı rica ederiz. 

 

Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  0332 471 20 95 

 


