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28/07/2020 tarihli Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanlığı’nın 2800 sayılı kararnamesi olan 

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik 

Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” yayımlanmıştır.  

 

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin 

yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla 

mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesinin amaçlandığı bu destek programı 

kapsamında 01/01/2021 – 31/12/2025 tarihleri arasında kırsal alanda ekonomik, sosyal ve 

altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri arttırmak ve 

farklılaştırmak amacıyla; ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç 

girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal 

ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları desteklenecektir. 

 

Desteklenecek olan ana ve alt konu başlıkları şunlardır; 

1. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konular: 

a. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması 

ve paketlenmesine yönelik yatırımlar 

b. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar 

c. Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları arasında bulunan tesislerin 

enerji ihtiyacını karşılamak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından 

jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile 

güneş ve rüzgâr enerjisinden lisansız elektrik üreten tesisler 

d. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar 

e. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik yatırımlar 

2. Kırsal Ekonomi Altyapı Yatırım Konuları 

a. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri 

b. Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar 

c. Bilişim sistemleri ve eğitimi 

d. El sanatları ve katma değerli ürünler 

e. İpekböceği yetiştiriciliği 

f. Su ürünleri yetiştiriciliği 

g. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları 

h. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği 

3. Yukarıda belirtilen yatırım konularında destek sağlanması için aranan nitelikler 

şunlardır: 

a. Yeni yatırımlar 

b. Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar 

c. Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine 

yönelik yatırımlar 

 



Bu karar kapsamında yatırımcılar her proje kabul döneminde bir projeyle başvurabilecek 

olup, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına hibeye esas proje 

tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek sağlanacaktır. 

 

Söz konusu program ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için, buradan ilgili kararnameye 

ulaşabilirsiniz. 

 

Bilgilerinize sunulur. 
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