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12/03/2020 Tarihli Resmî Gazete’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir 2019/65 sayılı 
“Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır. İşbu tebliğ 
kapsamında belirtilen program amacı; “Bu Tebliğin amacı; Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç 
duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler 
ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin 
desteklenmesini sağlamaktır” olarak tanımlanmıştır. 
 
Söz konusu tebliğde belirtildiği üzere işbu destek programı, çağrılı bir destek programı olup her 
sene kurul tarafından öncelikli alanlar belirlenerek TAGEM’in internet sayfası üzerinden açılan 
çağrılar her yıl bir kez olmak üzere yayımlanacaktır.  
 
İşbu destek programı kapsamında desteklenecek olan giderler: 

• Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere; alet, 
makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları. 

• Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri (projede kullanılması gerekli olan 
traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal alet ve 
ekipmanlar). 

• Ticari üretim yapılabilecek miktarlarda olanlar hariç olmak üzere sarf malzeme alımları. 

• Araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri girdi 
alımları. 

• Projede ihtiyaç duyulan hizmet alımı giderleri (anket, deneme, analiz, ekonometrik 
modelleme, tasarım ve benzeri). 

• Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç olmak üzere, projede kullanılan cihaz, ekipman, sera 
ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri. 

• Tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri. 

• Yurt içi seyahat giderleri. 

• Taşıt kiralamaları. 

• Nakliye giderleri. 

• Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri 
organizasyonlara katılım (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderleri. 

Olarak belirtilmiştir. 
 
Öte yandan işbu destek programı kapsamında desteklenmeyecek olan giderler: 

• Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı 
reklam giderleri. 

• Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait 
basım giderleri. 

• Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri hariç, projenin sonuçlarının ticari uygulamaya 
dönüştürülmesi için yapılacak giderler. 

• Destek Programı bütçesinden desteklenecek harcamalarda belirtilenlerden, araştırma 
projesinin gerektirdiği kapasite/miktarlar hariç olmak üzere, ticari üretime yönelik büyük 
kapasitedeki/miktardaki alet, ekipman, hayvan (inek, koyun, keçi, manda, tavuk ve 
benzeri) ve sarf malzemesi (yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri) alımları. 

• Tarımsal alet ve ekipmanların (traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve 
benzeri) satın alımı. 

• Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri. 

• İnşaat ve altyapı giderleri. 



• Personel giderleri (burs, maaş ve benzeri ücretler). 

• Havale, sigorta, banka maliyetleri gibi mali hizmet maliyetleri. 

• Bina, arazi alımları ve kiralamaları. 

• Taşıt alımı. 

• Başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler. 

• Yurt dışı seyahat giderleri. 

• Çalıştay, fuar, tanıtım ve toplantı gibi organizasyonlara ilişkin giderler. 

• Danışmanlık ve eğitim ücretleri. 

• Bilgisayar, fotoğraf makinası, yazıcı, kamera, harici bellek, telefon, projeksiyon cihazı ve 
benzeri alımlar. 

• İşçilik ücretleri. 

• Proje ile ilgisi olmayan giderler. 
Olarak belirtilmiştir.  
 
İşbu destek programına ilişkin detaylı bilgi edinmek için söz konusu tebliğe 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-11.htm adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

Bilgilerinize sunulur. 

                             Saygılarımızla    
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