
 

 

 

  

 

Dr. Hasan MARAL 
 Ziraat Mühendisi 

Şanlıurfa İlinde 
Yatırımcılara 

Verilen 
Tarımsal 

Destekler 



Sayfa 1 / 12 

 

İÇİNDEKİLER 

1. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA 

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ ..................................... 2 

2. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 

ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 

(TEBLİĞ NO: 2013/27) ..................................................................................................................... 5 

3. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA 

BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ 

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/28) ............................................................................... 7 

4. GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK 

DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/7) .......................................................... 9 

5. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) ............................... 11 

 

 

 

  



Sayfa 2 / 12 

 

1. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA 

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ1 

Yatırım Konuları 

(1) Ekonomik yatırımları destekleme programı kapsamında; 

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım 

tesislerinin yapımı, 

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan 

veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, 

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış 

yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, 

d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, 

e) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya 

yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, 

biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, 

f) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, 

Hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez. 

(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan 

mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği 

kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir. 

(4) Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. 

Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul 

edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul 

edilir. 

(5) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir 

adet proje başvurusunda bulunabilir. 

(6) Daha önce bu program ile ilgili olarak 30/10/2009 tarihli ve 27391 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma 

                                                           
1
 Bu program şu anda aktif değildir. Ancak her yıl etaplar halinde program sürdürülmektedir. Burada verilen bilgiler 7. etaba ait 2012/64 

numaralı tebliğden alınmıştır. Etapların çoğundaki destekler birbirine benzer olduğu ve 2013 yılı sonbahar döneminde çıkılacak 8. etap 

çağrısının da 7. etaba benzer olacağı düşünüldüğü için bilgilendirme amaçlı olarak bu bölüm hazırlanmıştır.  
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Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2009/47) ve 11/3/2011 tarihli ve 

27871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 

No: 2011/9) kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için bu Tebliğ 

kapsamında hibe başvurusunda bulunulamaz. 

(7) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik 

başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz 

konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir. 

(8) Yeni ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik başvurularda yatırım yerinin 

başvuru sahibi adına olması ya da Milli Emlak Müdürlüğü, belediye, il özel idaresi, organize 

sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi 

sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Milli Emlak Müdürlüğü, 

belediye ve il özel idaresinden kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve 

teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki 

kiralamalar da kabul edilir. 

Uygulama İlleri 

(1) Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir. 

Yatırım Süresi 

(1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 01/12/2013’tür. Bu tarihe kadar tamamlanamayan 

projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 

sekiz ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır. 

Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler 

(1) Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından yapılır. 

(2) 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 gerekir. 

(3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari 

ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. 

(4) Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; 
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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 başvurabilirler. 

(5) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana 

sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. 

(6) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe 

sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili 

kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje 

başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir. 

Ekonomik Yatırım Konularında Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı 

(1) Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi 

başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını 

geçemez. 

(2) Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer % 50’si oranındaki 

tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. 

(3) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. 

(4) Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi 

başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje 

sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması 

gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır. 

(5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi 

amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak 

gerçekleşmesi sağlanmalıdır. 

Başvuru Süresi 

Bu destek programının başvuru dönemi sona ermiştir. 2013 yılı sonbahar döneminde 8. etap 

kapsamında başvurular alınmaya başlayacaktır. 
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2. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 

ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 

(TEBLİĞ NO: 2013/27) 

Programın Yatırım Konuları  

Program aşağıdaki otuz dört adet tarımsal makine ve ekipman alımını kapsamaktadır:  

a) Anıza doğrudan ekim makinesi, b) Arıcılık makine ve ekipmanı, c) Balıkçı gemilerinde soğuk 

depo, ç) Balya Makinesi, d) Biçer bağlar, e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer, 

f) Canlı balık nakil tankı, g) Çayır biçme makinesi, ğ) Çeltik fide dikim makinesi, h) Çiftlik gübresi 

dağıtma makinesi, ı) Dal parçalama makinesi, i) Diskli tırmık, j) El traktörü, k) Fındık toplama 

makinesi, l) File sisteminin kurulması, m) Güneş kolektörü, n) Mibzer, o) Motorlu tırpan, ö) Pamuk 

toplama makinesi, p) Pancar söküm makinesi, r) Patates söküm makinesi, s) Pülverizatör, ş) Sap 

parçalama makinesi, t) Sap toplamalı saman makinesi, u) Silaj makinesi, ü) Sıra arası çapa makinesi v) 

Su ürünlerinde buzlama makinesi, y) Su ürünleri için kuluçka dolabı, z) Süt sağım ünitesi ve soğutma 

tankı, aa) Tambur filtre, bb) Taş toplama makinesi, cc) Toprak frezesi, çç) Yem hazırlama makinesi, 

dd) Zeytin hasat makinesi 

Programın Uygulama İlleri 

Program tüm illerde uygulanmaktadır.  

Başvuracak Kişi ve Kuruluşlar  

(1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlığın diğer kayıt 

sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;  

a) Gerçek kişiler,  

b) Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket 

şeklinde kurulmuş olan şirketler,  

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan 

yararlanmak üzere başvurur.  

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve ana 

sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.  

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler  

(1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yatırım konularından sadece birisi için başvuru 

yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere 
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daha önceki etaplarda 2 ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru 

yapamazlar.  

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında, aynı 

yatırım konusunda başvuru yapamazlar.  

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının 

% 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.  

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek 

ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları 

kullanılamaz.  

(5) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik 

benzeri teşekkülleri ile içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında 

değerlendirilmez.  

Hibe Desteği Oranı  

(1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje 

başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir.  

(2) Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal 

başına 100.000 TL’yi geçemez. Ancak Süt Üretici Birlikleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birlikleri, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri, Hayvancılık Kooperatifleri Üst Birlikleri Ve 

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma 

tankı alabilirler.  

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından 

ayni katkı olarak karşılanır.  

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.  

Başvuru Zamanı 

Tebliğin yayımı tarihi olan 26 Haziran 2013 tarihinden itibaren elektronik ortamda veya şahsen 

25 gün içerisinde il veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru son günü, tatil gününe 

denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.  

Başvurulacak Yerler  

Başvurular; yatırımın gerçekleşeceği il veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine yapılabilir.  
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3. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA 

BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ 

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/28) 

Programın Yatırım Konuları  

Program, aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsamaktadır: 

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, 

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, 

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, 

d) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, 

e) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması, 

f) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, 

g) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması, 

Uygulama İlleri 

Program tüm illerde uygulanmaktadır. 

Başvuracak Yatırımcılar 

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve 

tüzel kişiler yukarıda belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilir. 

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited 

şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen 

çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Sulama kooperatifleri ve 

tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması 

şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel 

kişilik olarak başvuru yapabilirler. 

Başvuracak Yatırımcılarda Aranacak Özellikler 

(1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Tebliğde belirtilen yatırım konularından sadece birisi 

için başvuru yapabilir. 

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı 

yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda 

başvuru yapabilirler. 
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(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki 

katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle 

yükümlü ve sorumludurlar. 

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek 

ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu 

kaynakları kullanılamaz. 

(5) 21/03/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme 

Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13) 

kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar 

kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar. 

Hibe Desteği Oranı 

(1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının 

KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. 

(2) Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 

100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez. 

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından 

ayni katkı olarak karşılanır. 

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır. 

Başvuru Zamanı 

(1) Tebliğin yayımı tarihi olan 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde il 

müdürlüklerine veya Valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru son gününün, 

tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir. 
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4. GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK 

DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/7) 

a) Programın Yatırım Konuları ve Uygulama İlleri 

Bu Tebliğ kapsamında damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve 

oranlarda hibe desteği uygulanır: 

 Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 30’u oranında 

hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahırları 

kapsar. 

 Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 40’ı oranında 

hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsar. 

 Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, yatırım tutarının % 40’ı oranında hibe 

desteği uygulanır ve sadece sütçü ve kombine ırklarla kurulan işletmelerdeki süt sağım ünitesi 

ve/veya soğutma tankı alımını kapsar. 

Yatırım Konuları Destek Oranı  

İnşaat 

Yeni Yatırım % 30 

Hayvan Alımı 

Damızlık Gebe Düve Alımı % 40 

Makine Alımı 

Sağım Ünitesi ve/veya Soğutma Tankı % 40 

Bu program kapsamında GAP ve DAP bölgeleri ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde, bireysel 

veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı, en az 50 baş en fazla 300 baş kapasiteye sahip 

projeli damızlık sığır işletme yatırımlarına, 2013-2015 yılları arasında hibe desteği verilmektedir. 

b) Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar  

Yatırımda alt sınır 50 baş, üst sınır 300 baştır. İşletme kapasitesi 300 baştan büyük olan gerçek 

ve tüzel kişiler, 300 baş üst sınırına kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır. 

c) Başvurunun Yeri ve Zamanı  

Yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu 

İl Müdürlüğüne her ayın 1-15’i arasında bizzat başvururlar. 
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d) Hibe Programı İçin Kimler Başvuru Yapabilir? 

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda 

bulunabilir.  

 Gerçek Kişiler 

Başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık 

tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan bireyler.  

 Tüzel Kişiler  

Gerçek kişilerin bir araya gelerek başvuru tarihinden önce oluşturdukları, aşağıda belirtilen tüzel 

kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler;  

1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif 

şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında 

oluşturdukları ortaklıklar,  

2) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı 

kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri. 
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5. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) 

a) Başvuru Dönemi 

TKDK, şuanda aktif bir proje çağrısı döneminde değildir. Ancak aşağıda belirtilen tedbirler için 

Şanlıurfa ilinde 2013 yılı Ağustos ayında 11. çağrının ilan edilmesi ve Ekim ayında ise başvuruların 

alınması planlanmaktadır. 

Şanlıurfa İlinde Desteklenen Tedbirler 

Tedbir Kodu-Adı 

Alt 

Tedbir 

Kodu 

Alt Tedbir Adı 

101- Tarımsal İşletmelerin 

Yeniden Yapılandırılması ve 

Topluluk Standartlarına 

Ulaştırılmasına Yönelik 

Yatırımlar 

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 

101-2 
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Kırmızı ve 

Beyaz Et) 

103- Tarım ve Balıkçılık 

Ürünlerinin İşlenmesi ve 

Pazarlanmasının Yeniden 

Yapılandırılması ve Topluluk 

Standartlarına Ulaştırılmasına 

Yönelik Yatırımlar 

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

103-2 
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

(Kırmızı ve Beyaz Et) 

103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması  

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

302- Kırsal Ekonomik 

Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi 

ve Geliştirilmesine Yönelik 

Yatırımlar 

302-1 
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve 

Geliştirilmesi 

302-2 Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi 

302-3 Kırsal Turizm 

302-4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 

b) Hibe Oranları 

Destek, uygun harcamalar toplamının % 50'sidir. Ancak; 

a) Başvuru sahibi, başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu 

tarımsal işletmeler ise kamu katkısı % 55, 

b) Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için kamu katkısı % 60, 

c) Başvuru sahibi başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu 

dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar için kamu katkısı % 65 olacaktır. 
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