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KONU  : 27/07/2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 
Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı 
Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 

Bakanlığımızca 2006 yılında başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı, 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021-2025 yılları 
arasında devam etmektedir. 

Program kapsamında; tarımsal ürün işleme, depolama, paketleme vb. ekonomik yatırım 
projelerine % 50 hibe desteği sağlanmaktadır. 

Diğer yandan 3065 sayılı KDV Kanununa 2018 yılında eklenen Geçici Madde 39 ile; sanayi 
sicil belgesi bulunan KDV mükelleflerinin imalat sanayiinde kullanacağı yeni makina ve 
teçhizat alımlarına 31/12/2022 tarihine kadar KDV istisnası getirilmiştir. 

KKYDP kapsamında %50 hibe desteği sağlanan imalat(Gıda) sanayi yatırımcılarından, sanayi 
sicil belgesine sahip olanlar geçici 39. maddeye göre KDV’den istisna oldukları halde;  

2800 Cumhurbaşkanı Kararında yer alan "Başvuruya esas proje için, bu Karara dayanılarak 
çıkarılan tebliğler kapsamında verilen destek dışında, KDV muafiyeti dâhil hiçbir kamu 
kurum ve kuruluşunun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç 
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yararlanılamaz." hükmü nedeniyle, KDV istisnasından yararlanamamakta ve mağduriyetler 
oluşmaktaydı. 

Yapılan değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, KDV Kanununun geçici 39. Maddesi ile 
uyumlu hale getirilerek, KKYDP kapsamındaki yatırımcıların KDV istisnasından yararlanması 
sağlanmıştır. 

Kazanım:  

• KKYDP ekonomik yatırım projeleri kapsamında imalat (Gıda) sanayi yatırımcılarından, 
sanayi sicil belgesine sahip olanlar; proje kapsamına alacakları makina ve teçhizat 
teslimlerinde % 50 hibe desteğine ilaveten % 18 KDV’den müstesna sayılacaklar. 

• Yapılacak düzenleme KKYDP proje hibe ve yatırımlarının cazibesini artıracak, özellikle 
IPARD bulunmayan illerde(39 İl) Bakanlığımızın elini güçlendirecek önemli bir destek 
aracı olacaktır. 

• Bakanlığımızca sağlanan bütçe kaynağı açısından bir değişiklik olmayacak olup, 
yatırımcılar KDV ödemeyeceğinden daha az bir ayni katkı/öz sermaye ile projesini 
tamamlamış olacak. 
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