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ESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurul-
ması, Paketlenmesi ve Depolanması 

Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondu-
rulması, Paketlenmesi ve Depolanması 

Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu 

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK SABİT YATIRIMLAR
 
Modern Yeni Seralar 
Büyükbaş Hayvancılık İçin Sabit Yatırımlar 
Küçükbaş Hayvancılık İçin Sabit Yatırımlar 
Kanatlı Yetiştiriciliği İçin Sabit Yatırımlar 
Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Sabit Yatırımlar 
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kesimhaneleri 
Kanatlı Kesimhaneleri
 
YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

HAYVANSAL VE BİTKİSEL ORİJİNLİ GÜBRE İŞLEN-
MESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI
 
Hayvansal Orijinli Gübre 
Bitkisel Orijinli Gübre

BAŞVURULACAK YERLER :

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvuru-
larını www.tarimorman.gov.tr (https://edys. 
tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet 
adresinden yapılacaktır.

HİBE SÖZLEŞMESİ :
Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvurusu sahibi 
arasında imzalanır.
 
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. Teminatın 
nakit olarak verilmesi halinde hibeye esas proje 
tutarının %3’ü tutarındaki nakit teminat defterdarlık 
muhasebe müdürlüklerinin hazine tahsilat hesabına 
yatırılır. 

KİMLER BAŞVURABİLİR

Gerçek ve Tüzel Kişiler 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun-
da tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve 
anonim şirketler, 

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperati�er Kanunu, 
18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperati-
�eri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 
sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanuna göre kurulmuş kooperati�er ile 11/6/2010 
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre 
kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikler ile bunların üst 
birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 
5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili 
maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, kuru-
luş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde onay verilmiş 

tüzüğünde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım 
konularına son genel kurulda gündeme alınıp karara 
bağlanmış olması koşulu ile tüzel kişilik olarak başvu-
rabilirler.

Tarımsal amaçlı kooperati�er ve birlikler hariç, tüzel 
kişi ortaklarının gerçek kişi olması halinde ortaklar 
gerçek kişi olarak hibe başvurusunda bulunamazlar. 
Ayrıca tüzel kişi ortaklarının tüzel kişi olması halinde 
de tüzel kişi ortaklar ayrı olarak hibe başvurusunda 
bulunamazlar. Gerçek ve/veya tüzel kişiler kendileri 
hibe başvurusunda bulunmaları halinde oluşturduk-
ları ya da oluşturacakları farklı tüzel kişiler/ortaklar 
olarak ayrıca hibe başvurusunda bulunamazlar.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 
KAPSAMINDA TARIMA DAYALI 

EKONOMİK YATIRIMLARIN
 DESTEKLENMESİ

YATIRIM KONULARI

TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, KURUTULMASI, 
DONDURULMASI, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi, Paketlenmesi 
ve Depolanması 



PROGRAMIN AMACI

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate 
alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, 
tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegra-
syonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama 
altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebil-
irliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendir-
ilmesi, 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 oluşturul-
masına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren 
yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir.

Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurul-
ması, Paketlenmesi ve Depolanması 

Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondu-
rulması, Paketlenmesi ve Depolanması 

Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu 

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK SABİT YATIRIMLAR
 
Modern Yeni Seralar 
Büyükbaş Hayvancılık İçin Sabit Yatırımlar 
Küçükbaş Hayvancılık İçin Sabit Yatırımlar 
Kanatlı Yetiştiriciliği İçin Sabit Yatırımlar 
Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Sabit Yatırımlar 
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kesimhaneleri 
Kanatlı Kesimhaneleri
 
YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

HAYVANSAL VE BİTKİSEL ORİJİNLİ GÜBRE İŞLEN-
MESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI
 
Hayvansal Orijinli Gübre 
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BAŞVURULACAK YERLER :

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvuru-
larını www.tarimorman.gov.tr (https://edys. 
tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet 
adresinden yapılacaktır.

GENEL BİLGİLER

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk 
Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul 
edilmez.
Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla 
destek verilir. Kalan %50’lik tutarı başvuru sahipleri 
temin etmekle yükümlüdür.
Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazır-
lanır.
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık 
tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine, tarımsal 
üretim 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.
Tarımsal amaçlı kooperati�er ve birlikler hariç, tüzel 
kişi ortaklarının gerçek kişi olması halinde ortaklar 
gerçek kişi olarak hibe başvurusunda bulunamazlar.
Niteliği yeni tesis olan başvuruların; kırsal alan, küçük 
ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize 
sanayi bölgesi (OSB) ve tarıma dayalı ihtisas organize 
sanayi bölgesinde yapılması halinde yapılan 
başvurular öncelikli olarak değerlendirilir. 

21 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan Kırsal Kalkınma 
Destekleri Kapsamında Tarım Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi hakkında (Tebliğ No: 
2020/24) Tebliğ ve bu kapsamda çıkarılan uygulama 
rehberine göre yatırım tutarları şunlardır.

2020/24 nolu Tebliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasın-
da belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje 
tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 
3.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan 
başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği 
kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya mod-
ernizasyon olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası 
üst limitini geçemez. 

HİBE SÖZLEŞMESİ :
Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvurusu sahibi 
arasında imzalanır.
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hibeye esas proje tutarının %3’ü tutarında süresiz 
limit dâhilinde banka teminat mektubunu hibe 
sözleşmesi ile birlikte il müdürlüğüne verir. Teminatın 
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18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperati-
�eri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 
sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanuna göre kurulmuş kooperati�er ile 11/6/2010 
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre 
kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikler ile bunların üst 
birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 
5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili 
maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, kuru-
luş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde onay verilmiş 

tüzüğünde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım 
konularına son genel kurulda gündeme alınıp karara 
bağlanmış olması koşulu ile tüzel kişilik olarak başvu-
rabilirler.
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olarak ayrıca hibe başvurusunda bulunamazlar.
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