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ESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR MANTARI
YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ 

b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
c) Bilişim sistemleri ve eğitimi,
ç) El sanatları ve katma değerli ürünler,
d) İpek böceği yetiştiriciliği,
e) Su ürünleri yetiştiriciliği,
f) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine 
parkları,
g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
YATIRIM KONULARINA GÖRE DESTEKLEME ORANI 

21 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan Kırsal Kalkınma 
Destekleri 14. Etap Kapsamında Kırsal Ekonomik 
Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında 
(Tebliğ no: 2020/25) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas 
proje tutarı 500.000 TL üst limiti geçemez. 

BAŞVURULACAK YER VE BAŞVURU ŞEKLİ 

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

Program ile ilgilenen çiftçi, gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılır. başvuru dosyasının girişi elektronik 
ağ üzerinden yapılır.

YATIRIM KONULARI
Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;
a)Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine 
yönelik altyapı sistemleri,
 
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, 
PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI 

TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI (Çelik Silo 
– Soğuk Hava Deposu) 
               
TARIMSAL SABİT YATIRIMLAR (Hayvansal Üretime 
Yönelik Sabit Yatırımı İle Orantılı Olmak Koşuluyla 
Balya, Silaj Makinesi Ve Çiftlik Gübresi Depolama 
Ve/Veya İşleme Ve Dağıtma Sistemleri, Süt Soğutma 
Tankları, Süt Sağım Sistemleri, Yem Karma Makinesi 
(Sabit/Hareketli), Yem Kırma/Ezme Makinesi, Büyük-
baş/Küçükbaş Hayvanlar İçin Yemlik Ve Suluk, Hayvan 
Padok Sistemleri, Üstü Kapalı Kaba Yem Deposu,  Muz 
Ve/Veya Sebze Yetiştirilen Örtü Altı Tesisler ) 

HİBE SÖZLEŞMESİ 

Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvurusu sahibi 
arasında imzalanır.

Toplam proje tutarı 100.000 TL’nin altında olan hibe 
sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcı, hibeye 
esas proje tutarının %1’i tutarında, toplam proje 
tutarı 100.000 TL ve üzerinde olan hibe sözleşmesi 
imzalamaya hak kazanan yatırımcı ise hibeye esas 
proje tutarının %3’ü tutarında süresiz limit dâhilinde 
banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile il 
müdürlüğüne verir.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Proje başvuruları çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılır.

Tüm yatırım konuları için son başvuru tarihinden 
önce kurulan; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanununda yer alan 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 Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili 
maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici 
birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 
29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici 
Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan 
iktisadi teşekkülleri,tüzel kişi olarak başvurabilirler. 

Yukarıda belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/a-
na sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili 
yatırım konularına başvurabilirler.

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler hariç, tüzel kişi 
olarak hibe başvurusunda bulunulması halinde 
ortaklar ayrıca çiftçi ve gerçek kişi olarak başvuru 
yapamazlar. Tüzel kişi ortaklarının farklı tüzel kişilerle 
de ortaklıklarının olması halinde tüzel kişiler ayrı ayrı 
olarak hibe başvurusunda bulunamazlar. Çiftçi, 
gerçek ve/veya tüzel kişilerin hibe başvurusunda 
bulunmaları halinde, oluşturdukları ya da oluştura-
cakları farklı tüzel kişi/ortaklar ayrıca hibe 
başvurusunda bulunamaz.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ
KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK 

ALTYAPI YATIRIMLARININ 
DESTEKLENMESİ
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adresinden yaparlar.

Program ile ilgilenen çiftçi, gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılır. başvuru dosyasının girişi elektronik 
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GENEL BİLGİLER
Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu 
limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
Hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar 
hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye 
esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, 
ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma 
Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynak-
larından temin etmekle yükümlüdür.
Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve 
katma değerli ürünler hariç, başvuru sahibi gerçek ve 
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kayıt sistemine, tarımsal üretim kayıt sistemine veya 
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Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabi-
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gerekmektedir.   
Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabi-
lecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan 
bağımsız olması gerekir.
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