
                                                                                                  

                                                  

GTHKP BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK KRİTERLER 

1. Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşı olmak. 

2. Başvuru sahiplerinin kamudan bağımsız olması gerekir (devlet memurları, kamu işçileri, 

devlet üniversitesinde görevli öğretim elemanları ve sözleşmeli personeller vb. başvuru 

yapamazlar, köy ve mahalle muhtarları ise başvuru yapabilirler). 

3. Daha önce aynı konuda hibeden yararlanmış olanlar ve aynı hanede yaşayanlar başvuru 

yapamazlar. 

4. Başvuru sahipleri ve aynı hanede/ikamette yaşayan bireyler tarafından aynı çağrı döneminde 

tek bir hibe konusunda başvuru yapılabilir, aksi durumun tespiti halinde tüm başvurular iptal 

edilecektir. 

5. Başvuru sahipleri başvuru tarihi itibarı ile Karaman İlinin Merkez ilçesinin proje köyleri (54 

köy), Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler İlçeleri ve bu ilçelere bağlı mahalle, köyler ve 

beldelerde başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmalıdır.  

6. Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı İl/ilçelere ait güncel (2022) 

Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kaydı olmalıdır. Projeden yararlanmak isteyen kadın çiftçiler 

kendilerine ait AKS ile başvuru yapabilecekleri gibi şayet kendilerine ait AKS kaydı yoksa 

aynı hanede yaşayan eşinin yahut birinci dereceden kan veya kayın hısımına ait güncel (2022) 

AKS belgesi ile de başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda AKS sahibinin arazi ve hayvan 

varlığı da puanlamada dikkate alınır. 

7. Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı İl/ilçelere ait güncel (2022) 

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmalıdır. Yatırımın yapılacağı parsel mutlaka ÇKS 

kaydında bulunmalıdır. Projeden yararlanmak isteyen kadın çiftçiler kendilerine ait ÇKS ile 

başvuru yapabilecekleri gibi şayet kendilerine ait ÇKS kaydı yoksa aynı hanede yaşayan 

eşinin yahut birinci dereceden kan veya kayın hısımına ait güncel (2022) ÇKS belgesi ile de 

başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda ÇKS sahibinin arazi ve hayvan varlığı da puanlamada 

dikkate alınır. 

8. Uygulama bölgesinde, aynı ilçeye bağlı mahalle/köy/belde içerisinde veya ilçenin komşu 

mahalle/köy/beldelerinde yatırım yapacak kişiler en az 5 kişi olmak kaydıyla, bu hibe 

çağrısındaki konuyla ilgili birlikte hareket edeceklerine dair taahhütname imzalayarak, “Çiftçi 

Grubu” başvurusu yapabilirler. Grubun dağılması durumunda başvurular Bireysel Başvuru 

olarak değerlendirilecektir. 

9. Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz. 

10. “Çiftçi Grubu” başvurusu yapmak isteyen başvuru sahiplerinin her biri kurulacak grubun 

şartlarına uygun olmalıdır. Grup kurma çalışmalarını tamamlamış olarak başvurmaları 

durumunda, Çiftçi Gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesinde %80 hibe desteğinden 

yararlandırılırlar. 

11. Çiftçi örgütleri (konuyla ilgili kooperatif veya birlikler) üyeleri de, aynı şekilde en az 5 kişi 

olmak üzere “Çiftçi Grubu” kurma çalışmalarını tamamlayarak bireysel olarak başvurmaları 

durumunda, Çiftçi Gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesinde %80 hibe desteğinden 

yararlandırılırlar. 

12. Proje faaliyetlerinde görev yapan personelin 1. derece yakınları hibeye başvuru yapamazlar, 

aksi durumun tespiti halinde başvurusu iptal edilecektir. 

13. GTHKP kapsamında sözleşme imzalayıp mevcut hibe çağrısı başvuru tarihi itibarıyla yatırım 

süreci devam edenler bu çağrı kapsamındaki desteklerden yararlanamaz. 

14. Başvuru kapsamında sunduğu bilgi ve belgelerin tam ve doğru olmasından başvuru sahibi 

sorumludur. Bu bilgi ve belgelerin gerçek durumu yansıtmaması veya başvuru sahibinin 

gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması halinde başvuru sahibine destek verilmez, 

kaynak aktarılması halinde yasal faizi ile birlikte geri alınır. 

15. Başvuru sahibinin/AKS belgesi sahibinin 2021 yılı Arılı Kovan Desteklemesi kapsamında en 

az 20 adet Arılı Kovan Desteği almış olmalıdır. Bu sayı BKS belgesinde gösterilecektir. 



                                                                                                  

                                                  

A. BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 

1. Başvuru sahibi adına doldurulmuş Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Başvuru Formu. (İl 

Müdürlüğü internet sayfasından temin edilebilir) 

2. Başvuru sahibinin ve varsa başvuruda kullanılan ÇKS/AKS sahibinin Bakanlık Kayıt Sistemi 

Formu. 

3. Başvuru sahibinin 2022 yılına ait ÇKS/AKS belgesi olmalıdır. Ancak kendisine ait 

ÇKS/AKS belgesi olmayan kadın başvuru sahipleri için aynı hanede yaşayan birinci derece 

yakınının 2022 yılına ait ÇKS/AKS Belgesi. 

4. Hane Reisi Kadın olarak başvuru yapılıyor ise bu durumu gösterir belge 

5. Başvuru sahibinin e-Devlet sisteminden alacağı son 6 aylık ikametini gösterir Tarihçeli Adres 

Bilgileri Raporu. ÇKS/AKS Belgesi bu kişinin aynı hanede yaşadığı birinci derece yakınına 

ait olması durumunda ise bu kişinin de son 6 aylık ikametini gösterir Tarihçeli Adres Bilgileri 

Raporu. 

6. Başvuru sahibinin Muhtar Onaylı Aynı hanede yaşayan bireyler beyan formu. (Eğer aynı 

hanede ikamet eden en az %40 engelli birey varsa, durumunu gösteren rapor eklenmelidir.) 

7. Başvuru sahibinin ve varsa başvuruda kullanılan ÇKS/AKS sahibinin e-Devlet sisteminden 

alacağı SGK Hizmet Döküm Raporu. 

8. Başvuru sahibi hibeye çiftçi grubu olarak başvurmuş ise, kurulmuş çiftçi grubuna üyeliğini 

gösterir güncel tarihli Taahhütname. 

9. Başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi (Ziraat Odası üyeliği hariç). 

10. Başvuru sahibi ya da başvuruda kullanılan ÇKS sahibinin daha önce GTHKP kapsamında 

hibe sözleşmesi imzaladığını veya yararlandığını gösteren İPYB tarafından tutulmuş tutanak. 

Daha önce GTHKP kapsamında sözleşme imzalamamış veya hibe almamış olanlar için bu 

tutanağa gerek yoktur. 

11. Başvurulan arazideki su kaynağı için su kullanım izin belgesi. (Keson kuyu ve havuz hariç) 

(Bireysel Sulama Güneş Panelleri hibesi için) 

12. Satış bağlantısına sahip olduğuna ilişkin faal bir kooperatif ile yapılmış işbirliği protokolü 

yahut Dijital Satış Pazarına (DİTAP) üyelik durumun gösterir belge. (Kurutma ve Dokuma 

setleri hibesi için) 

B. BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1. Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

2. Başvurular şahsen yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir.  

3. Başvuru dosyaları Merkez ilçede 1 (bir) takım diğer ilçelerde ise en az 1 (bir) takımı asıl 

olmak üzere 2 (iki) takım olarak hazırlanacaktır. Asıl olan takımı İPYB’ye gönderilecek, 

diğer takım ise Çiftçi Destek Ekiplerince muhafaza edilecektir. Eğer isterse başvuru sahibi 

de 1 (bir) takım çoğaltabilir.  

4. Bireysel yararlanıcılar için, ödenecek hibe miktarı, teknik şartnamenin içeriğine uygun 

maliyetlerin KDV hariç %70’idir. Kalan %30’luk yararlanıcı katkısı ve KDV ödemeleri 

yararlanıcılar tarafından karşılanacaktır. 

5. Çiftçi grubu halinde başvuru yapan yararlanıcılar, hane reisi kadın ve genç (başvuru tarihi 

itibarı ile 41 yaşından gün almamış olan) yararlanıcılar için, ödenecek hibe miktarı, teknik 

şartnamenin içeriğine uygun maliyetlerin KDV hariç %’80’idir. Kalan %20’lik yararlanıcı 

katkısı ve KDV ödemeleri yararlanıcılar tarafından karşılanacaktır. 

6. GPS özelliği olan ve kovan içi ısı ve nem bilgisini anlık olarak kaydedip, üretici ile paylaşan 

akıllı kovanlardan genç yararlanıcılar (41 yaşından gün almamış) en az 1 adet alacaktır. Diğer 

yararlanıcılar için akıllı kovan desteği isteğe bağlıdır. Tüm yararlanıcılar için akıllı kovan 

sayısı destek kapsamında sağlanan toplam kovan sayısının yüzde 10’unu geçmeyecektir. 



                                                                                                  

                                                  

7. Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru yapan 

çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe 

aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır.  

8. Başvuru dosyasındaki maliyet tablolarının Hibe Çağrı Kılavuzu hükümlerinde belirlenen 

miktarlara uymaması ve/veya tutarsız olması halinde başvuru dosyası nihai değerlendirmeye 

alınmaz. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir.  

9. Hibe Sözleşmesi imzalanan yararlanıcılar, satın alma aşamasında geçerli en az 3 (üç) ayrı 

firmadan teklif alarak satın alma sürecini başlatır ve satın alma işlemini yüklenici ile 

yapacakları uygulama sözleşmesine göre yaparlar. 

10. Ödeme sırasında Yararlanıcı, Vergi Borcu Yoktur belgesini, yüklenici ise Vergi Borcu 

Yoktur ve SGK Borcu Yoktur belgelerini ibraz etmek zorundadır. 

11. Yararlanıcı ve yüklenici bu hibe desteklemesi ödenmesine engel yasal bir durumda 

olmamalıdır. Aşağıda belirtilen durumdaki yararlanıcı ve yükleniciler, Hibe Desteğinden 

yararlandırılmazlar: 

 İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya 

vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, 

faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya 

meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar, 

 Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete 

ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar, 

 Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme 

kararı olanlar, 

 Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam edenler, 

 Dolandırıcılık, yolsuzluk, herhangi bir suç veya terör örgütü ile ilişkisinden dolayı yargı 

süreci devam eden veya haklarında kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, 

 Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin 

yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. 

12. Yararlanıcılar sözleşmelerinde belirtilen sürede yatırımı tamamlamak zorundadır. Hibe 

Kılavuzu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ek süre verilmez. Belirlenen sürede yatırımı 

tamamlamayan yararlanıcılar hibe desteği alamazlar. 


