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2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 

 
Amaç 
Bu Programın 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, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin 
artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir. 
 
A. Yatırım konuları 
Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım 
konularını kapsar: 

1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin 
yapımı, 

2- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan 
veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, 

3-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış 
yatırımların tamamlanması, 

4- Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve 
soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

5-Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, 
6-Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya 

yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve 
rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,   

7- Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, 
8-Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,   

hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

 
B. Uygulama illeri 
Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir. 
 
 
C. Yatırım süresi 
Yatırım projeleri, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra en geç 1/12/2014 tarihine kadar tamamlanır. 
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D. Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler: 
-Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılır. 

-Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya 
Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması 
ve bu belgeyi mutlaka hibe başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.  
-Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali 
açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.   

-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, 
  b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri ekonomik yatırım 
konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirlar. 

 
E. Yatırım tutarı ve destekleme oranı : 
- Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 
300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000Türk Lirasını geçemez.  

- Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı 
başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. 

- Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. 

 
F.Başvuru süresi : 
Başvurular, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren kırkbeş gün (Son başvuru tarihi 27/1/2014) içerisinde 
önce elektronik ortamda www.tarim.gov.tr internet adresi KKYDP başvuru butonundan girişleri 
yapılan başvurular daha sonra   il müdürlüklerine dosya içerisinde elden teslim edilir.  
 
 


