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TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI 

Program Kapsamında Desteklenecek  Yatırımlar 
 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve 

paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin 

yapımı 

 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve 

paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan 

tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine 

yönelik yatırımlar 

 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve 

paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanmasına yönelik yatırımlar 

 



TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI 

    Program Kapsamında Desteklenecek  Yatırımlar 

 

Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına 

yönelik yatırımlar 

 

Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı 

ve/veya elektrik üreten ayrıca 3 dekardan küçük olmaması 

şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern 

seralarda kullanılmak üzere; tesisler ile güneş ve rüzgar 

enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı 



TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI 

    Program Kapsamında Desteklenecek  Yatırımlar 
 

Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak 

tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından 

jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri 

 

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar 

 

Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve 

depolanması, 

 

81 il bazında hangi yatırım konularının destekleneceği 

26.10.2014 tarihli Resmi Gazete Tebliğ’inde yer 

almaktadır. 
 

 



TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI 
 

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler 
 

Başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. 

 

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçi kayıt 

sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer 

kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı 

olması gerekir. 

 

Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu 

değildir. 

 

Proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına 

düşen ve hibeye esas proje tutarının % 50’si 

oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz 

kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. 



TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI 
 

 
Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler 
 

Gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan tamamen 

kamudan bağımsız olması gerekir. 

 

Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik 

Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olanlar başvuru 

yapamazlar. 

 

Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları 

yararlanamaz. 

 
 



TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI 
 

 

Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı 
 

Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek 

verilir. 

 

Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. 

 

Yararlanıcı projeye kendisinin sağlayacağı eşfinansman 

katkısını kamu kurumlarından temin edemez. 

 

 

 
 



TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI 
 

 

Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı 
 

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri; 

 

Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına 

yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve 

depolama yatırımları için 3 milyon Türk Lirası, bunun 

dışında kalan yatırımlar için 1 milyon Türk Lirası 

 

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik yatırımlara 3 milyon Türk Lirası 

 

Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına 

yönelik yatırımlara 3 milyon Türk Lirası 
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Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı 

 

Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik yatırımlara 2 milyon Türk 

Lirası 

 

Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların 

yapımına yönelik yatırımlara 3 milyon Türk Lirası 

 

Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 

1 milyon Türk Lirası 

 

Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1 milyon 

Türk Lirası 
 

 
 



TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI 
 

 

Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı 
 

Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan 

ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar 

enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik 

yeni yatırımlara 3 milyon Türk Lirası 

 

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan 

mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit 

yatırımlara 1 milyon Türk Lirası 

 

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 

1,5 milyon Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan 

yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1 milyon Türk 

Lirasını geçemez. 
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DESTEKLEME PROGRAMI 
 

   Gider Kalemleri 
 

 Yatırım uygulamalarına ait; 

 

İnşaat işleri alım giderlerine 

Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine 

 

hibe desteği verilir. 
 

   Başvuru Süresi ve Sonuçlar 
  

 Bu programa başvuru süresi Tebliğ’in 

yayımlandığı 26.10.2014 tarihinden itibaren 110 gündür. 

Son başvuru tarihi 12.2.2015’tir.  

 

 Hibe almaya hak kazananlara il müdürlüğünce 10 

gün içinde tebliğ yapılır. İl müdürü ile yararlanıcı arasında 

sözleşme imzalanır. 



TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI 

DESTEKLEME PROGRAMI 
 

  Desteklenmeyen Gider Kalemleri 

 
Her türlü borçlanma giderleri, 

Faizler, 

Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve 

giderler, 

Kira giderleri, 

Kur farkı giderleri, 

Arazi, arsa ve bina alım bedelleri, 

Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri, 

Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri, 

Bankacılık giderleri, 

Denetim giderleri, 

KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, 

İkinci el mal alım giderleri, 

Proje yönetim ve danışmanlık giderleri. 
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MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ 

DESTEKLENMESİ PROGRAMI 

 

Programın Amacı 

 

Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman 

ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje 

bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir. 



MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ 

DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
 

Program  Destek Konuları (1) 

 
Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, yeni 

yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece 

makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. 

 

Tamamlama ile kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine 

yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı 

makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir. 

 

Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje 

sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım 

faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği 

verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım 

bedeline hibe desteği verilir. 

 



MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ 

DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
 

 

Program  Destek Konuları (2) 

 
Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, 

demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve 

tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik 

hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez. 

 

Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. 

 

Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç 

enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında 

değildir. 

 

Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın 

alımları hibe desteği kapsamında değildir. 



MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ 

DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
 

 

Kapsam ve Süreler 
 

Başvurular elektronik ortamda yapılır. 

  
Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında hibe 

sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en 

fazla 30 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde 

yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı 

gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı ve test 

işlemlerinin bitirilmesi ve İl Proje Yürütme Birimince tespiti  

en geç 25 gün içerisinde tamamlanır. 



MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ 

DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
 

Hibe Desteği Oranı 
 

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan 

ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım 

tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.  

 

Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50 bin TL 

ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin TL’yi geçemez. Süt 

üretici birlikleri her soğutma tankı için 100 bin lira 

alabilir. 

 

 



MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ 

DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
 

Diğer Hususlar 
 

Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda 

aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak 

karşılanır. 

 

Eş finansmanın karşılanmasında kamu kaynakları 

kullanılamaz. 

 

Başvurular yatırımın gerçekleşeceği Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İl ve İlçe  Müdürlüklerine yapılacaktır. 

 

Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır 

 

 


