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Ahır ve ağıl başvurularında yeni tesis, kısmen yapılmış yatırım-
ların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme 
ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular kabul 
edilecektir.

Kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik sera ve gerekli 
makine/ekipmanlar için yeni tesislerin yapımı, kısmen 
yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesisler-
in kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modern-
izasyonu. 

KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Küçük ölçekli yaylacı ve göçer yatırımcılar, makine ve malzeme 
alımlarına ek olarak işletmelerinin enerji talebini karşılamak 
amacıyla 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız sistemler için 
projelendirme yapabilir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ 

Arıcılık üretimini geliştirmek isteyen 30 ile 500 kovan aralığın-
daki işletmeler, ana arı üretimine yönelik yatırımlar, bal ve 
diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik 
tesisler desteklenecektir.

ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNİN İŞLEN-
MESİ VE PAKETLENMESİNE YÖNELİK 
YATIRIMLAR

Akıllı tarım uygulamaları ile ilgili satın alımlar, tarımsal bilişim 
ve çiftlik bilgi sistemi uygulamaları, tarla tarımında gübre 
sensörleriyle ölçüm, çiftçi bilgilendirme sistemleri hasat ve 
güncel verim haritasının çıkarılması, otomatik dümenleme 
sistemleri, zirai insansız hava araçları, akıllı sulama sistemleri, 
seracılıkta uzaktan erişimle iklimlendirme ve sulama çözüm-
leri, hayvancılıkta büyükbaş hayvancılıkta hayvan takip 
sistemi, sütle ilgili değerlerin  izlenmesi, dijital yem kontrolü. 

AKILLI TARIM UYGULAMALARI 

İşletme binaları modernizasyonu, yeniden inşası; yerel gıdalar 
ve tarımsal ürünlerin üretilmesi  paketlenmesi, el sanatları 
faaliyetleri için özel ekipman alımı, kendi tüketimi için yenilen-
ebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı zanaat-
kârlık faaliyetleri ile gıda olmayan ürünlerin işlenmesi.

EL SANATLARI (ZANAATKȂRLIK) VE 
KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE YÖNELİK 
YATIRIMLAR 

Yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlan-
ması, kapasite artırımı teknoloji yenileme ve modernizasyonu 
niteliğindeki işletmelerde iç sularda alabalık, sazan, çipura ve 
levrek türleri için en fazla 5-200 ton/yıl arasında üretim kapasi-
tesine sahip olmalıdır veya taahhüt edilmelidir.  

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
YATIRIMLARI 

Sadece üretici örgütleri başvuru yapabilecektir. Tarımsal 
amaçlı üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperati�eri; 
faaliyetleri ile ilgili olarak makine parkı oluşturmak amacıyla, 
makine ve ekipmanın muhafazası için binaların inşası ile 
hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için 
yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda elektrikli traktör, taş toplama 
makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi 
ve silaj paketleme makinesi alımına yönelik proje sunabilirler. 
Elektrikli traktör alımı ve sekiz yaş ve altı mevcut traktörlerin 
elektrikli traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar 
bu kapsamda değerlendirilir.

MAKİNE PARKLARI YATIRIMLARI 

Yeni tesis, kısmen yapılmış, kapasite artırımı teknoloji 
yenileme ve modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul 
edilecektir. Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin havaland-
ırılması, kurutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 
için tesis inşası ve ekipman satın alınması konusunda proje 
kabulü yapılacaktır. 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 veya taahhüt etmeleri 
gerekmektedir.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİ-
CİLİĞİ (İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE 
DEPOLANMASI) YATIRIMLARI 

Ayrıntılı Bilgi İçin

Üretim amaçlı yapılacak en az 400 m2 brüt alana sahip olan 
yeni tesislerin yapımı, ipek böceği yetiştirilecek dut bahçeleri-
nin kurulumu ve beslenme evi yapımı hibe desteği kapsamın-
dadır.

İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSİ 
YATIRIMLARI 
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Kimler Başvurabilir
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına  

- Gerçek kişiler (Bireyler, Çiftçiler) 

- Şirketler (Kollektif, Limited ve Anonim şirket) ve Ortaklar

- Tarımsal Amaçlı Kooperati�er, Birlikler ve Bunların Üst Birlikleri

NASIL BAŞVURABİLİRİM
-Başvurular elektronik ağ üzerinden online olarak yapıla-
caktır.

- Başvuru adresi:

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx

-31/10/2021 tarihinde başlayıp, 17/12/2021 tarihi saat 
23:59’da sona erecektir. 

-Kırsal ekonomik altyapı yatırımları için köy, belde, kırsal 
mahalle ve nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerindeki 
işletmeler proje başvurusu yapabilirler. 

-Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma 
değerli ürünler hariç, 

A iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibinin  son 
başvuru tarihinden önce en az bir yıl söz konusu sistemlere 
kayıtlı olması gerekmektedir. 

B iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibinin 
Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt 
sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden 
önce kayıtlı olması gerekir. 

A İş planı 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvuruları,

B İş planı 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvuru-
ları kapsamaktadır.

A iş planı kapsamında 0-40.000 TL ve 40.001 TL–300.000 TL 
arasında bütçelendirilen makine-ekipman için proje 
başvurusunda bulunulabilir.  A iş planı kapsamında yapılacak 
0-40.000 TL arasındaki makine-ekipman başvuruları öncelikli 
olarak değerlendirilir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
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-Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde 
belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvu-
rabilirler.

-Başvuru ve ödeme aşamasında yatırım yerinin ipotekli, şerhli, 
icralı olmadığına ve hakkında açılmış dava bulunmadığına 
dair tapu müdürlüğünden alınmış güncel belge talep edilme-
ktedir.

-Başvuru sahipleri söz konusu faaliyetlerini yatırımın 
uygulandığı alanda, yatırım bitiminden itibaren 5 (beş) yıl 
boyunca devam ettirmelidirler.

-Program kapsamında sadece B iş planında inşaat bütçelendi-
rilmesine izin verilir. İnşaat gideri; yeni tesislerde hibeye esas 
proje tutarının %80’inden, kapasite artırımına yönelik yatırım-
larda %60’ından, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona 
yönelik yatırımlarda ise %20’sinden fazla olamaz.

-Arıcılık için proje başvurusunda bulunan yatırımcı en az bir 
yıldır Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olduğunu gösteren 
belge sunmalıdır.

Toprak İşleme Makinaları
Pulluk, Toprak merdanesi, Toprak burgusu, Taş toplama 
makinası, Taş kırma makinası, Rotovatör ve rotatiller,  
Dipkazan, Diskaro, Kültivatör, Lazerli tesviye makinası, 
Motorlu çapa makinası (marşlı-marşsız, benzinli dizel 
manuel 5.5-12 hp arası), Sıra arası çapa makinası. 

Ekim-Dikim-Gübreleme-İlaçlama Makinaları
Mibzer, Anıza ekim makinası, Ekim, Dikim ve Söküm 
makinası, Gübre dağıtma makinası (katı-sıvı-kimyevi), 
Atomizör, Pülverizatör, Oran kontrollü ilaçlama makinası

A İş Planı Kapsamında Alınabilecek  
Makine- Ekipmanlar

Başvuru Yapılacak Proje Konuları

Hasat Harman Makinaları
Biçer/biçer bağlar, Balya makinası, Motorlu şarzlı 
testere-tırpan, Sap parçalama makinası, Sap toplamalı 
saman makinası, Silaj makinası, Tarım remorku (3-10 ton 
arası), Traktör ön yükleyici kepçesi, Tahıl kurutma 
makinası (mobil), Çayır biçme makinası (diskli/tamburlu).

Meyvecilikte Kullanılan Alet-Makinalar
Üzüm eleme sıkma makinası, Ağaç gövdesi silkeleme 
makinası, Akülü meyve budama makası ve testeresi, 
Badem soyma ve kırma makinası, Ceviz kırma/kurutma/s-
oyma makinası, Dal parçalama ve öğütme makinası, File 
sistemi, Meyve hasat makinası, Meyve ve sebze kurutma 
makinası. 

Bilişim Teknolojileri
Tarımsal iz takip sistemi/ dümenleme sistemi, sürü 
yönetim proğramı

Su Ürünleri Alet Makine
Buzlama mak., canlı balık nakil tankı, tambur filtre, 
kuluçka dolabı.

Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Makine Ekipmanlar
Buzağı besleme robotu, Mama makinası, Hayvan kaşıma 
fırçası, Koyun keçi kırkma makinası, Süt analiz cihazı, Süt 
krema makinası, Süt soğutma tankı (en fazla 2000lt 
kapasiteli), Gübre seperatörü, Gübre sıyırma robotu, 
Gübre dağıtma makinası, Yem dağıtma robotu, Yem 
dağıtma ezme karma kırma makinası, Yem itme robotu, 
Sıvı gübre dağıtma makinası. 

Arıcılık Alet Makine
Bal paketleme ve etiketleme makinası, arıcılıkta kullanılan 
çeşitli alet makinalar.

Yenilenebilir Enerji Tesisleri
Şebekeden bağımsız 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız 
(off-grid) veya Stand-Alone sistem. 

B İş Planı Kapsamında Alınabilecek  
AİLE İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ALTYAPI 
SİSTEMLERİ YATIRIMLARI

-Yeni tesis, tamamlama, kapasite arttırımı, teknoloji yenileme 
ve modernizasyon. 

-Tek parça en az beş dekarlık bağ tesislerine kordon telli 
terbiye sistemli/askı destek sistemi ile damla sulama sistemi.

-Meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, 
paketlenmesi ve depolanması için gerekli makine-ekipmanlar. 

-Süt işleme ve toplama, et işleme (kesimhaneler hariç) 
konusunda proje kabulü yapılacaktır.

01 Birincil Üretim ile Üretilmiş Bitkisel ve Hayvansal 
Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

Yeni tesislerde çelik silo ve soğuk hava deposu yapımı.
02 Tarımsal Ürünlerin Depolanması 

Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, kontrollü örtü altı tarım (sera 
projeleri). 

03 Tarımsal Sabit Yatırımlar 


