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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI
EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/1)

MADDE 1 – 21/11/2020 tar�hl� ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekler�
Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonom�k Yatırımların Desteklenmes� Hakkında Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2020/24)’�n 4 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend�nde yer alan “çevre ve şeh�rc�l�k �l müdürü/�l müdür yardımcısı” �bares� “çevre,
şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürü/�l müdür yardımcısı” olarak, aynı bentte yer alan “t�caret �l müdürü/�l müdür
yardımcısı” �bares� “t�caret �l müdürü” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“öö) Avan proje: Başvuru konusu olan tes�se a�t vaz�yet planı �le tes�s�n �ht�yaçlarına göre elde ed�len ver�lere
dayanılarak hazırlanan plan ve kes�tler�n yer aldığı projey�,”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “beş” �bares� “üç” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n on �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
madden�n on üçüncü fıkrasında yer alan “beş” �bares� “üç” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

“(12) Program çerçeves�nde h�be desteğ�nden yararlanmış yatırımcılardan/tes�slerden üç yıllık �zleme
süres�n�n b�r yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapas�te artırımı, teknoloj�
yen�leme ve/veya modern�zasyon n�tel�ğ�nde proje başvurusunda bulunab�l�rler. N�tel�ğ� yen� tes�s olan başvurularda,
yatırımcı, üç yıllık �zleme süres� devam ederken aynı alt konuda tekrar başvuruda bulunamaz. Alt konular, bu Tebl�ğ�n
Ek-5’�nde yer alan sektörel bazda proje konusu ve kodları tablosunda bel�rt�l�r.”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Ekonom�k yatırım konularında h�beye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek k�ş�ler, tarımsal

amaçlı kooperat�fler ve b�rl�kler veya tüzel k�ş�ler olması hal�nde, 8 �nc� maddede bel�rt�len yatırım konularında;
yatırım n�tel�ğ� yen� tes�s olan başvurularda 5.000.000 Türk L�rası, yatırım n�tel�ğ� tamamlama olan başvurularda
3.500.000 Türk L�rası, yatırım n�tel�ğ� kapas�te artırımı, teknoloj� yen�leme ve/veya modern�zasyon olan başvurularda
3.000.000 Türk L�rası üst l�m�t�n� geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n 30 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (r) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“r) Program çerçeves�nde h�be desteğ�nden yararlanmış yatırımcılardan/tes�slerden üç yıllık �zleme süres�n�n

b�r yılını tamamlamamış olanların; n�tel�ğ� kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapas�te artırımı, teknoloj�
yen�leme ve/veya modern�zasyon olan proje başvurusunda bulunması; n�tel�ğ� yen� tes�s olanların �se üç yıllık �zleme
süres� tamamlanmadan daha önce h�be sözleşmes� �mzalanan alt konuda tekrar proje başvurusunda bulunulması.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n 31 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“a) Yatırım bütçeler�, merkez proje değerlend�rme kom�syonu tarafından Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın

destekleme pol�t�kalarına göre bel�rlen�r. İller�n katsayıları; tarım alanları, kırsal nüfusları, tarımsal üret�m değerler�,
�şletme sayıları, benzer kırsal kalkınma destek programlarından yararlanılıp yararlanılmadığı ve �l�n Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları kapsamında olup olmadığı d�kkate alınarak Bakanlık tarafından
hesaplanır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları kapsamı dışında kalan �ller�n
katsayısı ayrıca �k�yle çarpılmak suret�yle n�ha� katsayı bulunur ve �ller�n yaklaşık bütçes� buna göre bel�rlen�r.”

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n 46 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “beş” �bares� “üç” , “üç” �bares� “�k�”
olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı madden�n üçüncü fıkrasında yer alan “beş” �bareler� “üç” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n ek�nde bulunan Ek-3 Proje Ön Değerlend�rme Kr�terler� Tablosunda yer alan 10
numaralı kr�ter aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“

10-Başvuruda sunulan projen�n n�tel�ğ�
Tatb�kat projes�

5
5  

Avan proje 1  
”

MADDE 9 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 10 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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