
 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI 

EKONOMİK  

ALTYAPI YATIRIMLARI 
 

YATIRIM KONULARI: 
 

1. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,  

2. Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,  

3. Bilişim sistemleri ve eğitimi,  

4. El sanatları ve katma değerli ürünler,  

5. İpek böceği yetiştiriciliği,  

6. Su ürünleri yetiştiriciliği,  

7. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,  

8. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği,  

yatırımları sekiz ana başlık altında destek kapsamında değerlendirilecektir. 
 

1-) Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları 
      a) Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması 
      b) Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo-Soğuk Hava Deposu) 

      c)  Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisler)   

• Ahır ve ağıl yapımı  

• Kontrollü örtü altı tarım (0,5 dekar en fazla 10 dekar büyüklüğünde sera kuracak ya da sera modernizasyonu 

yapacak üreticilerin projeleri hibe kapsamında değerlendirilir.)  

• Sulama sistemi desteklemeleri (kapama meyve bahçesi ve sebze yetiştiriciliği alanları ile tıbbi ve aromatik bitki 

yetiştiriciliği konularında sulama sistemlerine en fazla 10 dekara kadar destek verilir. Uygulama rehberinde 

belirtilen sulama malzemeleri hibe kapsamında değerlendirilecektir.) 
          ç) Kültür Mantarı 
          d) Yenilenebilir Enerji Tesisleri 

 

2-) Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar: 
• Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu 

konularındaki başvurular kabul edilecektir.  

• Arıcılık üretimini geliştirmek isteyen küçük ölçekli çiftçilere ve üretim tesislerine arıcılık ve arı 

ürünlerinin   üretimi, işlenmesi ve paketlenmesini konusunda ekipman alımı yoluyla destek sağlanacaktır.  

 

 

3-) Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları) 
     Bu başlık altında mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konusundaki başvurular  

kabul edilecektir.  

 

4-) El Sanatları (Zanaatkȃrlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar 

• Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu            

konularındaki başvurular kabul edilecektir.  

• Kırsal alanlarda o yöreye uygun olan, bölgeyle özdeşleşmiş, halk tarafından benimsenmiş ürünlerin 

üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi amacıyla çalışacak tesislerinin hibe 

desteği ile kurulmasıdır. 

• Zanaatkârlık faaliyetleri ile gıda olmayan ürünlerin işlenmesi konusunda proje kabulü yapılacaktır  

5-) İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisi Yatırımları   

• Bu başlık altında sadece yeni tesislerin yapımı konusundaki başvurular kabul edilecektir. 

• Bu başlık altında, ipek böceği yetiştirilecek dut bahçelerinin kurulumu ve toplu beslenme evi 

konularında            proje kabulü yapılacak olup, bu konular hibe desteği kapsamındadır.  

 



 

 

6-) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları 
 

• Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut 

tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular 

kabul edilecektir.  

• Desteklenecek türler, alabalık, sazan, çipura ve levrek türleridir. Yatırımcıların Su Ürünleri Yetiştiricilik 

Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir. 
 

7-) Makine Parkları Yatırımları  
 

• Bu başlık altında sadece yeni tesislerin yapımı konusundaki başvurular kabul edilecektir.  

• Makine parkları yatırımları için başvuru sahipleri üretici örgütü olmalıdır.  

• Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek makine parkları yatırımları 

konusunda proje kabulü yapılacaktır.  

• Tarımsal amaçlı üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler tarafından faaliyetleri ile ilgili olarak 

makine parkı oluşturmak amacıyla, makine ve ekipmanın muhafazası için binaların inşası ile hizmet 

verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda elektrikli traktör,     

taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi ve silaj paketleme 

makinesi araçlarının alımına yönelik proje sunabilirler. 

 

8-) Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları 
 

• Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut 

tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular 

kabul edilecektir  

• Bu başlık altında, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin havalandırılması, kurutulması, işlenmesi, 

paketlenmesi ve depolanması için tesis inşası ve ekipman satın alınması konusunda proje kabulü 

yapılacaktır.  

 

KİMLER BAŞVURABİLİR: 

 
a) 2020/25 Nolu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere 

hazırlanacak proje başvuruları çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.  

b) Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç, başvuru sahibi 

gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 

oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olmaları gerekir.  

ç) Tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetleri olan ve proje sunan gerçek kişilerin kırsal alanda yaşıyor 

olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.  

d) Tüm yatırım konuları için son başvuru tarihinden önce kurulan;  
• 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan kollektif şirket, limited şirket ve anonim 

şirketler,  

• 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu,  4572 sayılı 

Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile 5996 Sayılı kanun ile 

kurulan Islah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, ve 5200 sayılı Tarımsal 

Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişi olarak 

başvurabilirler. 
 

YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI:  
 

a) 2020/25 nolu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas 
proje tutarı 500.000 TL üst limitini geçemez.  

b) Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.  

c) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. 

 

 

 



 

YATIRIM YERİNİN ÖZELLİKLERİ : 
 

• Yeni tesis ve tamamlama konularında yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru 

sahibine ait olması ve/veya belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası 

veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi 

yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal 

edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.  

 

• İnşai faaliyet ve bütçelendirme içermeyen teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon projelerinde yatırım 

yeri gerçek kişiler veya tüzel kişilerden kiralanmış olabilir. Yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında 

gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise kira sözleşmesi noter tasdikli olmalıdır.  

 

• Yapılan başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait 

olması veya belediye, il özel idaresi, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, ticaret odası 

veya sanayi odasından kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayımı 

tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması gerekmektedir.  

 

BAŞVURU ZAMANI VE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK : 

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler, başvurularını “www.tarimorman.gov.tr” (https://edys. 

tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yaparlar. 

Başvurular Uygulama Rehberinin yayımlandığı 23.12.2020 tarihinden itibaren 60(altmış) gün 

içerisinde başvurular  yapılacak olup son başvuru tarihi  20.02.2021’ dir. Bu  tarihte  elektronik ağ  

başvurular için veri girişine kapatılır. 

 

BAŞVURACAKLARA SAĞLANACAK TEKNİK DESTEK 

• Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve 

Örgütlenme Şube müdürlüğünde bulunan  il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler. 

 

• Başvuru sahipleri, programa ait güncel uygulama rehberi ve içinde yer alan başvuru formları ve bilgilendirici 

dokümanlar ile satın alma rehberini il müdürlüğü veya “www.tarimorman.gov.tr” internet sayfasından temin 

edebilirler. 

     Tlf: 0(424)241 16 16/1144  

  


