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 2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de .tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında 2019/30 sayılı tebliğ 

yayımlandı. 

 

 Söz konusu tebliğ: 

  Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda 
gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi 
entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal 
ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni 
teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte 
olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel 
kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren 
yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  
 
 
 Uygulamanın kapsamı:  

• Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, 

• Tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, 

• Gelirleri artırmak ve farklılaştırmak 
Amacıyla öncelikli olarak kadın ve genç girişimciler olmak üzere tüzel ve gerçek 
kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yapacakları yatırımlara sağlanacak hibe 
ödemelerini içermektedir. 
 
Hibe kapsamında değerlendirilecek konular: 

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik 
tesislerin yapılması, tamamlanması, kapasitelerinin artırılması, gerekli 
teknolojik geliştirmelerinin yapılması ve/veya modernizasyonu 

• Tıbbi ve aromatik ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 
yönelik tesislerin yapılması, tamamlanması, kapasitelerinin artırılması, 
gerekli teknolojik geliştirmelerinin yapılması ve/veya modernizasyonu 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı seralar 

• Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak olan  
o Toplu basınçlı sulama sistemleri için 
o Sulama kooperatifleri için 
o Sulama kooperatiflerinin üst birlikleri için 

Gereken enerjiyi temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden 
elektrik enerjisi üreten tesislerin yapımı 

• Üç dekardan küçük olmamak şartı ile, örtü altı kayıt sistemine kayıtlı 
modern seralarda kullanılmak üzere  

o Jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesislerin 
yapımı 

o Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı 

• Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar 

• Hayvansal ve bitkisel gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve 
depolanması 

• Kırsal turizm yatırımları 



• Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı faaliyetleri 

• El sanatları ve katma değerli ürünler  

• Bilişim sistemleri ve eğitimi 

• Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda, sadece çelik 
silo ve soğuk hava deposu 

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 
altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda, mevcut kümeslerin 18/3/2010 
tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli 
ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 
hükümlerine göre zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri 

 
Fakat, sert kabuklu meyveler hariç olmak üzere tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, 
başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve 
paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri ile yurtdışında üretimi yapılan ürünlerin 
işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında 
değerlendirilmez. 

 
Başvuru yapmak için aranan uygunluk koşulları ve şartlar: 

• Büyükbaş ve küçükbaş mezbahası konusunda kapasite artırımı, 
teknolojik yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları dışındaki 
başvurular kabul edilmez 

• Kanatlı kombinası konusunda sadece yeni tesis kapsamındaki 
başvurular kabul edilir 

• Un, karma yem ve kütlü pamuk konusunda kapasite artırımı, teknolojik 
yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul 
edilmez 

• Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı 
illerdeki başvurular kabul edilir 

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için konaklama 
amaçlı yeni tesis, diğer kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları için 
kapasite artırımı, teknolojik yenileme ve/veya modernizasyon 
konularında başvuru yapılabilir. 

• Kırsal turizm, el sanatları ve katma değerli ürünler konularında sadece 
kırsal alanda başvuru yapılabilir. 

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 
altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun 
hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden 
yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin 
belgelerinin ve/veya yapı kayıt belgesinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu 
olması gerekir. 

• Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler, bunların üst birlikleri ile hibe 
programlarından yararlanmamış faal tesisler hariç olmak üzere, Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe desteğinden 
yararlanmış ve izleme süresini kapsayan beş yılını doldurmamış tesisler için 
kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon veya tamamlama 
niteliğinde proje başvurusunda bulunulamaz. 

• Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ülke genelinde sadece bir adet proje 
başvurusunda bulunabilirler. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst 
birliklerinin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları; üyelerinin ve/veya 



ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru 
yapmasına engel teşkil etmez. 

• Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin 
mülkiyetinin; başvuru sahibi adına olması ve/veya Hazine, belediye, il özel 
idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi 
ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı 
tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak 
süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de 
başvuru ekinde sunulması gerekir. 

• Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan 
başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin; yatırımcının adına kayıtlı olması veya 
gerçek ve tüzel kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl süre 
ile kiralanmış olması gerekir. Yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda 
kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin 
de başvuru ekinde sunulması gerekir. 

• Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan 
başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin; 
başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, 
sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize 
sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas 
sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en 
az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması gerekmektedir. 

• Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan bütün yatırım 
konularına ait başvurularda yedi yıl kira süresi şartı ve mülkiyetin başvuru sahibi 
adına olması şartı aranmaz. 

• Mevcut seralarda ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst 
birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı 
yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması 
halinde teknik gerekçelerinin açıklanması durumunda, paneller yatırım mülkiyeti 
veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere bitişik birden fazla 
parsellerde yer alabilir. 

• Niteliği yeni tesis olan başvurularda; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, 
ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize 
sanayi bölgelerinde yapılması halinde başvurular öncelikli olarak değerlendirilir. 

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi 
konusunda yapılan örtü altı tarım/yetiştiricilik başvurularında örtü altı kayıt 
sistemine kayıtlı olmak şartı aranır. 

 
 
 
 Yatırım tutarları ve oranları: 

• Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler 
olması halinde, esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 
2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000 
Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya 
modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası üst limitini geçemez 

• Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde, belirtilen yatırım 
konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, 
yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 Türk Lirası, yatırım 



niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan 
başvurularda 750.000 Türk Lirası, üst limitini geçemez. 

• Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; yatırım konularında hibeye esas 
proje tutarı 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. 

• Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki 
başvurular kabul edilmez. 

• Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si 
oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. 

• Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması 
durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse 
edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe 
başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır. 

 
 

İşbu tebliğ, 02/08/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Söz konusu tebliğe; 

 

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm 
 
 Adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 Bilgilerinize sunulur. 
 

 Saygılarımızla             
        Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş.          
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