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KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMiK
ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

2020-202l BAŞVURUDÖNEMi
Tebliğ No:2020/25

1- Aile İşletmeciliği F'aaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Al§apı Sistemleri
yatrrımları

a- Bitkisel ve Haywansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

a.l- Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, soğutulması, paketlenmesi ve depolanmasına
yönelik yatınmlarda uygun harcama kapsamında kabul edilecek malzeme ve
ekipmanlar:

a Süt kabul tankr, tartım kantarı, çiğ süt depo tankı, santriftij pompa,
otomatik pastörizatör, krema seperatörü, dinlendirme kazanı, CIP ünitesi
(kimyasal tankı, su tankr, satriftij pompa), mayalama teknesi, salamura
pastörizatörü, kapama makinesi, teleme tarağı, karıştırma aparatı, faraş
peynir arabası, proses tankı, tambur süzdürme, haşlama makinesi, kurutma
arabaları, peynir kalıpları, doğrama makinesi, vakum makinesi, süzdürme
arabası, arabalar, ambalajlama makinesi, dolum tankı, dolum makinesi,
krema pastörize kazanı, yayık makinesi, şekillendirme makinesi, gramaj
makinesi, soğuk oda, buhar kazanı ve tesisatı, laboratuvar malzemeleri, süt
ürünlerinin işlenmesinde kullanılacak diğer makine ve ekipmanlar ile yeni
tesislerde jeneratör alımları hibe kapsamrnda değerlendiıilir.
Proje, uygulama sonunda gerekli olan ulusal izin ve ruhsatlara sahip
olma]ıdır.

a.2- Süt Toplama Tesisleri

b- Tarımsal Ürünlerin Depolanmasr (Çelik Silo-Soğuk Hava Deposu)

c- Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz velveya
sebze yetiştirilen örtü altı tesisler)

. proje süipleri, hayvansal üretime ait proje başwrusunda bulunabilmek
için en az l0 büyükbaş veya 40 küçükbaş yetişkin halvan mevcudu
olduğunu belgelemelidir.

o Hayvansal iiretime ait yatırrmcnrn uygulayacağı projede 1 büyükbaş/lO
küçükbaş halwan için işletme adına kayıtlı en az 3 dekar ekili yem bitkisi
velveya çayır arazisi olmah ve/veya bir yem bitkisi iiıreticisinden hayvan
sayısryla orantılı olarak gerekli yem bitkisini temin edeceğine dair
imzaladığı sözleşmeyi ibraz etmeli veya köy tüzel kişiliğinde yeterli
miktarda mera alanı olduğuna dair belgeyi hibe sözleşmesi ekinde
sunmahdır.

Hayvansal üretime yönelik sabit yatırım başvurularında iklimlendirme ve
havalandırma sistemleri destek kapsamında değerlendirilecektir.



. Meyve bahçelerinde kuyruk milinden hareketli hasat makineleri (ceviz.
ze}tin, badem, dut, erik, kayısı, vişne, Antep fistığı vb. ürünlerin hasatında
kullanlacak), gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine
ve ekipmanların alımı, kendi iiretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla
boylama ve paketleme tesisi yatırımlarına ilişkin harcamalar uygun
harcama kapsamında değerlendirilir.* Kendinden motorlu, tekerlekli ve/veya kendinden yürür hasat

makineleri hibe desteği kapsamında değildir.
* Yatırımcı|arın yukarıdaki konularda proje sunabilmeleri için üzüm için

en az beş dekar, diğer meyve türleri için en az onbeş dekar mevcut meyve bahçesi
velveya üzüm bağlarının bulunması ve ÇKS'ye kaydedilmiş olmasr gerekir.

* Faal tarımsal işletmesiyle orantılı; balya, silaj makinesi ve çiftlik gübresi
depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri hibe kapsamında değerlendirilir. Silaj
makinesi başvurularında her bir yatırımcı için toplam uygun harcama tutarı üst limiti
en fazla 50.000 TL ve balya makinesi başvurularında her bir yatrrımcı için toplam
uygun harcama tutarı üst limiti en fazla 100.000 TL ile sınırlıdrr. Bu konularda
yapılacak başvurularda, yatırrmcrnın kendine ait traktörü ile alacağı makine/ekipmana
uygun büyükbaş/küçükbaş hayvan mevcudu olmah ve bunlarla ilgili belgeleri proje
lıaşvurusunda KKYDP onJine başvuru sisteminde yer alan diğer kategorisi altındaki
bölüme yüklemelidir.

*Hayvansal üretime yönelik sabit yatırım ile oranttlı olmak koşuluyla süt
soğutma tankiarı, süt sağım sistemleri, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem
kırma/ezme makinesi, büyükbaş/küçükbaş hayvanlar için yemlik ve suluk, hayvan
padok si§temleri, üstü kapah kaba yem deposu hibe kapsamında değerlendirilir.

* Süt sığırcılığında asgari ekiliş miktarının belirlenmesinde sağmal
hayvan sayısr esas alrnrr.

c.1- Kontrollü öftü altl tartm
Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda Önü Attı Kayıt
Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtü altı yetiştiriciliği yaptığı örtü altı
kayıt sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtii alh
üretim koşullarına sahip en az 0,5 dekar en fazla 10 dekar büyüklüğiinde
sera kuracak ya da sera modernizasyonu yapacak üreticilerin projeleri hibe
kapsamında değerlendirilir.

Örtü altı itetim tesislerinde dekar başı maliyet:
-Isıtma sistemi olarak katı yakıth bir sistem kullanrldığında en fazla
l00.000 Tllda
- Isıtma sistemi olarak YEÜ kaynakları kullanıldığında en fazla 120.000
TLlda olmalıdır.

a

. Projenin tamamlanmasının ardından, gerçekleştirilen büyüklük (0,5-10

dekar) örtü altı kayıt sistemine kaydettirilerek nihai rapor ekinde sunulur.

* Bitkisel Üretime yönelik Örtü Alfi Tarım: Örtü altı bitkisel üretim
tesisi yüksek plastik tünel şeklinde inşa edilen, oluk altı yüksekliği en az 3 m olan
bağımsz veya bloklar halinde yapılabilen, konstrüksiyonunda galvaniz profil ve/veya

galvaniz boru kullanılarak muz, sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisi ifade
eder. Örtü Altı Süs Bitkisi Yetiştiriciliğiı Dış mek6n, iç meken, kesme çiçek ve soğanlı
yumrulu bitki yetiştiriciliğini kapsar.



c.2- sulama sistemi desteklemeleri
ı Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

konusunda yer alan kapama meyve bahçesi ve sebze yetiştiriciliği alanları
ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında sulama sistemlerine en
fazla 10 dekara kadar destek veıilir.

Kapama meyve bahçesinde; hidrosiklon, filtre grubu, gübre tankı, vana
grubu, yan boru, lateral boru ve 5x5 ağaç için 400 m antisifonlu basınç
ayarlı lateral boru ve bağlantı ek parçaları hibe desteği kapsamında
değerlendirilir. Bu malzemeler için dekar başı maliyet:
- Yeralü damla sulama sistemlerinde en fazla 1.800 Tllda
- Basınç ayarlı yerüstü damla sulama sistemlerinde en fazla 1.100 Tllda
- Basınç ayarsız yerüstü damla sulama sistemlerinde en fazla 890 TLlda

olmalıdır.
Sebze yetiştiriciliği alanları ile hbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde;
filtre grubu, vana grubu, ana ve yan hatlar ile lateral boru ve ek parçaları
hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Bu malzemeler için dekar başı
maliyet:

Basınç ayarlı sulama sistemlerinde en faz|a 1 .950 TLlda
Basınç ayarsız sulama sistemlerinde en faz|a 1 .200 TLlda olmahdır.

ç- Kültür Mantarı

Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapilmış yatırımların
tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji
yenileme ve/veya modemizasyonu konularındaki başvurular kabul
edilecektir.

Kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik sera ve gerekli makine/ekipmanları
uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

d- Yenilenebilir Enerji Tesisleri

. yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal, biyogaz, giineş ve rüzgAr

eneriisi kullanılacak bütün yatırım konularında, yenilenebilir enerji üretimi
mevcut veya 2020125 nolu Tebliğ kapsamlnda kurulacak tesisin kapasite

raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az Vo1l'ini en fazla

%o1 10'unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi hatinde hibe desteğinden

faydalandırılır, Elde edilen enerjinin, mevcut veya 2020/25 nolu Tebliğ
kapsamrnda kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının 0%l1O'unu aşması

durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç dululan enerji

oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni

katkı olarak karşılanır.

Ayrıca, yenilenebilir enerji tesisi projesi, tarımsal faaliyetlerde bulunan

küçük ölçekli işletmeler olan yaylacı ve göçerlerin faaliyetleri kapsamında

a



kendi enerji talebini karşılamak amacıyla 3 KW ya kadar off-grid veya
stand-alone sistem (PV'ler aracılığıyla üretilen fazla enerjiyi akülerde
depolayan, şebekeye bağlı olmayan- bağrmsız solar tbtovoltaik sistemler)
kurulumu içerebilir.

2- Arıcılık ve Arı ÜrünIerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar

o Aıa an malzemeleri,
o polen kapanlı yeni kovanlar (boş) ve parçaları,
ı Kovanlar için gerekJi aparatlar (Petek yapıştırma makinesi, bal tenekesi, sır

alma bıçağı, bal refraktometresi, asit buharlaştırma apalat1, bal mikseri, şapka
tipi uçan haşere tuzağı, tekli oksalik asit buharlaştırma aparatı, nano gümüş
içerikli malzemeler, çekiçli el demiri, çerçeve futma aleti, organik asit
eldiveni, ancı pürmüz çakmağı, erkek arı gözü peteği, kabarmış mum peteği,
bal mumu eritme makinesi, elektronik kontrollü çit sistemi, bal taşıma sandığı,
bal sağım çadırı, çeıçeve delme aleti, polen kurutma ve temizleme makinesi)

o Bal dinlendirme tankları,
ı Arı yemlik]eri,
. Arıcılık elbise ve kıyaletleri.
. Bal eritme kazanları,
o Körükler,
o Bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi,
ı 200 adet ve d,ahafazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler

için güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,
ı 100 adet ve daha fazla sayıda anh kovana sahip ana an üretimi yapmak

isteyen arıcılara; güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az
l .000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,

. Bakan]ıktan bombus arrsı ön izinli veya izinli bombus arısı yetiştiricileri için,
bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer
yatırım giderleri.

3- Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)

Gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin
azaltılması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve
yetiştiricilik kararlan için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması, tarımda
kayıt düzeninin oluşturulması, çiftlik bilgi yönetimi konulannda pğe kabulü
yapılacaktır.

4- El §anatları (Zanaatkirlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar

. Başlıca zanaatkirlık (eI sanatları) ürünleri, metal işi, ahşap işi, cam eşya
üretimi, seramik üretimi, çinicilik, çanak çömlek yapımr, dokumacılık, hasır
işleri, sepet dokuma, müzik aletleri yapımı, keçe yapımı, hahcılık, kilimcilik,
semer yaplmı, taş işleme, sedef döşeme, k6ğıt sanatları, hattatlık (kaligrafi),
ebru sanatı, saraçhk, yorgancılık, tarak yapımı, süpürge yapımı, folklorik
bebek ve giysi yapımı, alçı işleri, tandır yapımı, giysi dekorasyonu, nakrş
işlemeleridir.

a
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Başlıca katma değerli ürünler, sabun ve gülsuyudur.

5- Ipek Böceği Yetiştiriciliği Tesisi Yatırımları

Bu başlık altında, ipek böceği yetiştirilecek dut bahçelerinin kurulumu ve
toplu beslenme evi konulannda proje kabulü yapılacak olup, bu konular hibe
desteği kapsamındadır.

6- Su Urünleri Yetiştiriciliği Yatırrmları

o Balık iiretme çiftliği için ekipman alımı ve inşaat işleri,
. Özellik-le bahk tiretme çiftlikleri için atık su antma sistemleri, balık seçimi ve

kapalı devre sistemlerle ilgili makine ve ekipman alımı,
o Havuzlar ve rezervuarların geliştirilmesi,
. Üretim süreçlerinin etkinliğinin artırılması için gerekli ekipmanlar; besleme,

balık yemleme veya besleme otomasyon ekipmanr optimizasyonu için
ekipman, su devir daim sistemleri için ekipman,

ı yumurta ve yavnı balık üretimi için ekipman satın alınması ve inşaat işleri,

. Üretim ve hasat konusunda kalite ve hijyen koşullannın iyileştirilmesi için
ekipmanlar,

ı Su üriinleri işletmelerinin neden olduğu çevresel etkilerin azaltılması için
gerekli ekipmanlar; atık yönetim sistemleri, havuzlar ve rezervuarlardan

İerbest bırakılan suların antılması ve su kalitesi parametrelerinin niteliğini

izlemek için gerekli ekipmanlaı,
ı Hasat sonrası ürünün depolanması için küçük soğuk hava depolarının

kurulması,
ı su ürünleri işletmelerinin inşası ve modernizasyonu,
. İç sularda yetiştiricilik yapan işletmeler için işletmenin kapasitesiyle orantılı

,ogrk hurri deposu, buzlama makinesi, batık nakil tankı (balık nakil tankı

işĞtmedeki tirelim iıe orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı (üretim ile orantılı

oimah), balık boylama makinesi, fishpump (balık pompası), tambur liltre, en

az 10 metre boyundaki ruhsatlı teknelere hidrolik yfüleme ve boşaltma

aparatı,
. ijıetmenin kendi tüketimi için yenilenebilir enerj i iiretimi amacıyla makine

eLipman alımı ve inşaat işleri destekleme kapsamındadrr,

1 Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Birlikter İçin Makine Parkları Yahrımları

Tarımsal amaçlı üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler tarafından

faaliyetleri ile ilgili olarak makine parkı oluşturmak amacıyl4 makine ve

ekipmanın muhaİazası için binaların inşası ile hizmet verilmesi öngörülen

yerde mevcut potansiyeİ için yeterli ve uygun ölçüde v9 sayıda elektrikli

İraktör, taş topİama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj

makinesi ," İluj paketleme makinesi aıaçlarının alımına yönelik proje

sunabilirler.

a



. Elektrik]i traktör alıml ve sekiz yaş ve alh mevcut traktörlerin elektrikli
traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar bu kapsamda
değerlendirilir.

. Makine parkları yatırımlaıı için başvuru sahipleri iiretici örgütü olmahdır.

. Bu konuda, Ülkemizde üretilen elektrikli traktörler haricinde kendinden yürür
makineler desteklenmez.

Başvuru Tarihleri: 23.12.2020 - 20.02,2021 mesai bitimine kadardır

Hibesözleşmesitarihiitibarıyla,toplamuygunharcamamiktarı20.000TLaltında
olan yatırımlar reidedilecektir. Hibe sozlişmesi tarihi itibarıyla, toplam 

. 
uygun harcama

miktarı 500.000 Tl'nin üstünde olan yatlrımlarda, bu üst limiti geçen kısım

J"li"ti..-"y*ek olup, bu miktar yatınmcı tarafından ayni katkr ile karşılanacaktır.

8- Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatrrımları

. Bu başlık altında, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin havalandırılması,

kurutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için tesis inşası ve

ekipman satın alınması konusunda proje kabulü yapılacaktr,
o Tıbbi ve aromatik bitkiler için hibe desteği; çiftçiler tarafindan kurulacak

kekik, yağhk gül, yağlık lavanta, oğulotu, zencefil, sahlep, biberiye, adaçayı,

sıgla yagı, sumak, keçi boynuzu, şeker otu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur,

,uİ* 1" jojoba işleme amaçlı işleme ve paketleme tesislerine

yoğunlaşacakhr.
. Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama

teknoloj iİeriyle değiştirilmesi veya modemizasyonunun, tıbbi ve aıomatik

özelliğiolaıı bitkilelrin havalandırılması, kurutulması, işlenmesi, paketlenmesi

ve de|olanması konusunda, en az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve

aromatik bitkisel ürün ekimi olan çiftçilere en az 250 kg/yıl yağ işleme

kapasiteleri olması koşuluyla ve üretimi ile orantıh kapasitede bir adet

distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı,

yatıt tanı<ı ,. .u 
'porip*, 

ekipman satın alımları ile tesis inşası konusunda

proje kabulü yapılacaktır.


