
MADDE 45 - (1) Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı’nın görevleri 

şunlardır: 

a) 1163 sayılı Kanunla kurulan tarımsal amaçlı kooperatifler, 5200 sayılı Kanunla kurulan 

tarımsal üretici birlikleri, 5996 sayılı Kanunla kurulan ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ve 

5553 sayılı Kanunla kurulan tohumculuk birlikleri ile bunların üst kuruluşları tarafından 

uygulanacak proje konularını tespit etmek, proje yapmak/yaptırmak, yatırım programına almak 

ve mali destek sağlamak, 

b) Programa alınan projelerin kredi ve faiz desteği işlemlerini yürütmek, uygulamasına 

teknik destek vermek, 

c) İşletmeye geçen projelerin faaliyetlerini izlemek, istatistiki verileri toplamak ve 

değerlendirmek, 

ç) Mevcut tesislerin kapasite artırımı ve rehabilitasyonuna yönelik projelere teknik ve 

mali destek sağlamak, 

d) Sabit yatırımını tamamlayan ve üretime geçen tesislerin işletme sermayesi 

ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili işlemleri yürütmek, 

e) Çiftçi örgütlerine tahsis edilen ve kullandırılan ödenek ve kredilerin tahsil, tenkis ve 

takip işlemlerini izlemek ve yürütmek, 

f) Tarım sanayi entegrasyonu sağlanması, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, 

depolanması ve muhafazasına yönelik tesislerin kurulması ve tarımsal mekanizasyon konusunda 

plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak, 

g) Kırsal alanda proje ve program uygulamaları ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren 

diğer konularda Bakanlık içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,30 

ğ) Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler 

hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin 

yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

h) Tarıma dayalı kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ile ilgili program ve 

projeler hazırlamak/hazırlatmak, değerlendirmek, uygulamak/uygulatmak, izlemek ve 

koordinasyonu sağlamak, 

ı) 5488 sayılı Tarım Kanunu hükümleri çerçevesinde istihsal edilen kırsal kalkınma 

yatırımlarının desteklenmesine ilişkin bakanlar kurulu kararlarını uygulamak, 

i) Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü ile ilgili idari işleri yürütmek, 



koordinasyonu sağlamak, 

j) Kırsal alanda, tarımsal altyapının, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik 

çeşitliliğin geliştirilmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik program ve projeleri 

hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, kırsal alanda 

yapılacak tüm faaliyetlerin Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Kırsal Kalkınma Planları ile 

bütünlük teşkil etmesini sağlamak, 

k) Kırsal alanın toplumsal yapısıyla ilgili sosyolojik inceleme, değerlendirme ve 

raporlama gibi iş ve işlemleri yapmak, 

l) Tarım arazileri ile ilgili hisse devirleri ve işletme ölçeğinin büyütülmesinde gerekli olan 

finans kaynakları geliştirmek, finans kurumları ile iş birliği yapmak, 

m) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 


