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

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” 2020/25 

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; 

• Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, 

• Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, 

• Bilişim sistemleri ve eğitimi, 

• El sanatları ve katma değerli ürünler, 

• İpek böceği yetiştiriciliği, 

• Su ürünleri yetiştiriciliği, 

• Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkı, 

• Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları, 

• Kırsal ekonomik altyapı için yeni yatırım, kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, 

• Çay ve fındık konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyon için sadece yaş çay ve fındığın üretilmekte olduğu illerde olmak 

kaydıyla yapılacak olan yatırımlar. 

 

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; 



• Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 20.000TL ile 500.000TL limitleri 

içerisinde olmalıdır, 

• Hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir. 

Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, 

ayni katkıyı ve toplam mal alımına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından 

temin etmekle yükümlüdür. 
Söz konusu destek programına ilişkin detaylı bilgi almak için tebliğe buradan 

ulaşabilirsiniz. 
 

Bilgilerinize sunulur. 
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