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21/11/2020 Cumartesi günü yayımlanan 31311 sayılı Resmî Gazete ’de “Kırsal Kalınma 

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” 202/24 Tebliğ 

sayısı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanmıştır.  

 

Söz konusu tebliğ, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda 

gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun 

sağlanması için KOBİlerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye 

dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin 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 arttırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma 

kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla yeni teknolojileri içeren yatırımların 

desteklenmesine ilişkin programın usul ve esaslarını belirlemektedir. 
 

İşbu destek programı kapsamında şu yatırım konuları desteklenecektir; 

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve 

depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış olan yatırımların 

tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme 

ve/veya modernizasyonu, 

• Tarımsal ürünlere yönelik sabit yatırım konuları,  

• Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı 

sulama sistemleri için sulama kooperatifleri ve sulama kooperatiflerinin üst 

birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek 

amaçlı güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile 3 

dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern 

seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve 

biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden 

elektrik üreten tesislerin yapımı, 

• Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, 

• Hayvansal ve bitkisel kökenli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasını, 

 

Yukarıda belirtilen konularda yatırım gerçekleştirmek üzere hazırlanacak olan proje 

başvuruları gerçek ve tüzel kişilerce yapılabilecek olmakla birlikte, başvuru sahiplerinde 

şu özellikler aranır; 

 

• Başvuru sahibinin bakanlık tarafından oluşturulan çifti kayıt sistemine veya 

bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru öncesinde kayıt 

olmuş olması, 

• Başvuru sahibi tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması, 

 

İşbu destek programı kapsamında, hibeye esas proje toplam tutarları ve 

desteklenme oranı ise şu şekilde belirlenmiştir; 



• Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların 

gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması 

halinde, 8 inci maddede belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis 

olan başvurularda 3.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan 

başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji 

yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası üst 

limitini geçemez, 

• Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000TL’dir, 

• Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri 

hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve 

toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından 

karşılamakla yükümlüdür, 

• Sözleşmede belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir, 

• Yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu 

kaynakları kullanılmaz, 
 

Söz konusu destek programına ilişikin detaylı bilgi almak için tebliğe buradan 

ulaşabilirsiniz. 
 

Bilgilerinize sunulur. 
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