
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Adı: 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların 
Desteklenmesi Programı 

Hibe Sağlayıcı Kurum /  
Kaynak Bilgisi: 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Amacı: 

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, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, 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 desteklenmesidir. 

Kimler Başvurabilir? 
 
(Proje Yürütücüsü /  
İştirakçisi / Ortağı /  
Araştırmacısı Olma  
Şartları): 

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin; Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal 
üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş 
diğer kayıt sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması 
gerekir. 
 
*Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan 
kamudan bağımsız olmalıdır. Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız 
35 olduklarına dair taahhütnameyi, gerçek kişilerin ise kamu hizmeti yapmadıklarına 
dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gereklidir. Kamu görevi yürütenler, 
devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim 
görevlileri gerçek kişi olarak başvuramazlar. 

Bütçesi: 

Proje bütçesi; 

• Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 TL,  

• Yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan 

başvurularda 2.500.000 TL,  

• Yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 TL üst limitini geçemez. 

Destek Oranı: %50 

Süresi: Projelerin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30 Kasım 2022 olacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: 21 Ocak 2022  

Nasıl Başvurulur? : 
Başvurular www.tarimorman.gov.tr (https://edys. 
tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden online olarak 
yapılmaktadır. 

http://www.tarimorman.gov.tr/


 

 

 

 

 

 

 

Programa Ait Özellikler: 

Hibe desteği; ilk ürünün işlemesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve 
depolanmasına yönelik yatırımlara verilir. Aşağıda belirtilen ekonomik yatırım 
konularında yapılacak proje başvuruları uygun başvurular olarak kabul edilecektir; 

• Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve 

Depolanmasına Yönelik Yatırım Konusunda, Yeni Tesis, Kısmen Yapılmış 

Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı 

ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Niteliğindeki Başvurular 

• Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar 

• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar 

• Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar 

• Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve 

Depolanması 

Detaylı Bilgi / Rehber: 

Detaylı bilgiye Uygulama Esasları Dokümanından ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1478/Kirsal-Kalkinma-Destekleri-
Kapsaminda-Tarima-Dayali-Ekonomik-Yatirimlarin-Desteklenmesi-Ve-Kirsal-
Ekonomik-Altyapi-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-2021-2022-Basvuru-Donemi-
Uygulama-Rehberi-Yayinlandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/K%C4%B1rsal%20Ekonomik%20Altyap%C4%B1%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1%20Uygulama%20Rehberi%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/I._UYGULAMA_ESASLARI_EKONOMIK_.pdf
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