
Kırsal Kalkınma Birimi 
 

 Genel Bilgi  
Kırsal Kalkınma Birimi, Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve 

münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama 
ve kırsal kalkınma projelerinin ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin 
zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, tarım 
ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin 
kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve 
müteşebbisleri yönlendirmek gibi görevleri yürütmektedir.  

Ülkemizde tarım kesiminin gelir düzeyinin yükseltilmesi, üretimin ve fiyatların 
yönlendirilmesi, verimlilik ve kalite artışı sağlanması, doğal kaynakların dengeli 
kullanılması ve kırsal kalkınmanın sağlanması için yapılan desteklemeler arasında yer 
alan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 2006-2018 
yılları arasında İlimizdeki 2.664 üreticimize ait toplam 155.860.026 TL tutarındaki 
yatırıma 61.308.928 TL hibe ödemesi yapılmak üzere hakediş düzenlenerek 
Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

 
Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi  
Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir 

düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun 
sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama 
altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal 
faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının 
yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin 
artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak 
için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi kapsamında 180 yatımcıya 
destekleme yapılmıştır. Yatırım konuları Etaplar bazında değişiklik gösterebilmektedir. 

 

İlimizdeki Tarıma Dayalı Yatırım Desteklemeleri (2006-2018) 

Proje Sayısı Yatırım Tutarı (TL) Hibe Tutarı (TL) 

180 128.360.191,2 48.241.504,0 

 
12. Etap Tarıma Dayalı Yatırım Konuları: 

Ekonomik Yatırım Konuları: 
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin 
yapımı, 
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal 
olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi, 
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen 
yapılmış yatırımların tamamlanması, 
ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, 
d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış 
tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük 
olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak 
üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik 
üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, 
e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, 
f) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 



 
Altyapı Yatırım Konuları: 
a) Kırsal turizm yatırımları,  
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, 
c) El sanatları ve katma değerli ürünler, 
ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi. 
 

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı  
Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin 

üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine 
uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin 
yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında İlimizde 
aşağıdaki 7 (yedi) adet yatırım konusunda 112 yatırımcı desteklenmiştir. 
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, 
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, 
c) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, 
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, 
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması, 
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması. 

 

İlimizdeki Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemeleri (2006-2018) 

Proje Sayısı Yatırım Tutarı (TL) Hibe Tutarı (TL) 

112 5.016.312,7 2.142.063,1 

 


