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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,

Amaç;













İlimizde Desteklenen Yatırım 
Konuları;

BÜİ HÜİ SÜİ SHD ÇES HOG SER

TÜY KEY



1. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması: Tarımsal ürünlerin 
işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen 
yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin 
kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu 



2-Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması



3-Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması



4- Soğuk hava deposu



5- Çelik silo



6-Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması



7-Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera



8-Yenilenebilir enerji üretim tesisleri



9-Tarimsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (Ahır – Ağıl- Hindi ve Kaz Kümesleri)



10-Kırsal ekonomik altyapı yatırımları

a) Kırsal turizm yatırımları

b) El sanatları ve katma değerli ürünler

c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları

d) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
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ÇİFTLİK FAALİYETLERİ GELİŞTİRME

Makine Ekipman Yatırımları

1. Kategori : Balya Makinesi, Sılaj makinesi ve Katı Gübre Dağıtma Makinesi

2. Kategori: Yem Karma Makinesi, Süt Sağım ve soğutma tankı, Kaşıma Fırçası, Yemlik, Suluk

Sera Yatırımı

En az 1 da sera 3 m yükseklikte, Basınçlı Sulama sistemi ile birlikte gübreleme sistemini ve de ısıtma sistemini 
de içermelidir. 

Arıcılık konusu

Yaylacılar için, çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, çadır ahır ve ağıl için gezginci arıcılar bal süzme, sır 
alma, bal dinlendirme için proje sunabilirler. Yaylacıların sundukları projeleri kapasiteleri ile uyumlu olmak 
zorundadır.

Çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, 
Soğuk Hava deposunun müştemilatı olarak kullanılan plastik kasalar, şoklama ünitesi, çelik silo

Tıbbi ve Aromatik Bitki (lavanta, kekik, biberiye v.b) konusunda işleme projesi kapsamında, en az 5 
dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekilişi olan çiftçilere en az 250 kg/yıl yağ ve 
üretimi ile orantılı kapasitede bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama 
tankı, yakıt tankı ve su pompası makine/mal alımları hibe kapsamında değerlendirilir.



Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde
kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında
oluşturdukları ortaklıklar (Bakanlığımızın kayıt
sistemlerinden en az birine kayıtlı olan

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst
birlikleri,

c) Bakanlığımızın kayıt sistemlerinden en az birine kayıtlı olan
gerçek kişiler başvuru yapabilirler.



(1) Tebliğin 11. maddesinde açıklanan gerçek ve tüzel kişi 

haricindekiler hibe başvurusunda bulunamazlar.

(2) Hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz 

nihai rapora bağlayamayanlar, önceki tebliğler 

kapsamında hibe programından yararlanmış ancak fesih 

sürecinde bulunan ve/veya fesih edilmiş proje 

başvuruları olan yatırımcılar hibe başvurusunda 

bulunamazlar.

KİMLER BAŞVURAMAZ



(3) Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler hariç, tüzel

kişi ortaklarının gerçek kişi olması halinde ortaklar

gerçek kişi olarak hibe başvurusunda bulunamaz.

Ayrıca tüzel kişi ortaklarının tüzel kişi olması halinde de

tüzel kişi ortaklar ayrı olarak hibe başvurusunda

bulunamaz.

Gerçek ve/veya tüzel kişiler kendileri hibe başvurusunda

bulunmaları halinde oluşturdukları ya da

oluşturacakları farklı tüzel kişi/ortak olarak ayrıca hibe

başvurusunda bulunamaz.

KİMLER BAŞVURAMAZ



KİMLER BAŞVURAMAZ

4) 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.



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.

Gerçek ve Tüzel Kişilerden kiralama yapılamaz.



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.

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.



Hibe sözleşmelerinde teminat alınması

MADDE 35 – (1) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış yatırımcı,

hibeye esas proje tutarının % 3’ü tutarında süresiz limit dâhilinde

banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile birlikte il müdürlüğüne

verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının

%3’ünü il müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. İl müdürlüğü

tarafından teminat mektuplarının teyidi alındıktan sonra, defterdarlık

muhasebe müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir.

En çok sorulan soru:

Yatırımcı harcamasını yapar, projesinde belirttiği makine, ekipman,

inşaat yatırımını yapar, il proje yürütme birimi tarafından uygunluğu

yerinde kontrol edilir, ödeme bakanlık tarafından yatırımcıya yapılır.



YATIRIM KONULARI
GERÇEK 
KİŞİLER(MAX)

TÜZEL 
KİŞİLER(MAX)

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

Yeni 1.250.000 
Tamamlama 
1.000.000 
Kap.art.yenileme
moder. 750.000

Yeni 2.500.000 
Tamamlama 
1.750.000 
Kap.art.yenileme
moder.1.250.000

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm
yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı
sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri
ve eğitimi yatırımları,

Max. 500.000 Max. 500.000

Tüm Yatırımlarda minumum tutar 50.000 TL dir.



Son başvuru tarihi 
15/11/2019

Başvurular, Tebliğin yayımı 
tarihinden itibaren 105 gün 

içerisinde elektronik ortamda

https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onli
nebasvuru.aspx

internet adresi KKYDP online 
başvuru butonundan girişleri 

yapılır. 

https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx


Hibe almaya hak kazananlar, başvurularına ilişkin
olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yazılı olarak
bilgilendirileceklerdir.

Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru
sahiplerine ait proje
numaraları www.tarimorman.gov.tr web sitesinde
yayımlanarak ilan edilir.



Katılımınız için

Teşekkürler…
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İLİMİZ İÇİN YENİ KONULAR

Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

Kırsal turizm yatırımları

El sanatları ve katma değerli ürünler


