ÖZET BİLGİ FORMU
ARICILIK, İPEKBÖCEKÇİLİĞİ, KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
1) Kimler Yararlanabilir?
• Bakanlığın uygulama rehberi ile belirlediği illerdeki kayıtlı üreticiler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Bakanlığın belirlediği illerde arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin
artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulması
amaçlanmaktadır.
a) Arıcılık Desteklemesi:
• Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı en az 30 arılı kovana sahip veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim
aldığını belgeleyen kişiler desteklemelerden yararlandırılır.
• Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen
tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı
malzemelerini kapsar.
• Adıyaman, Adana, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ,
Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla,
Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde kayıtlı üreticiler
desteklenecektir.
• Destek miktarı %60 oranında olup, en fazla 5.000 TL hibe niteliğindedir.
• Yetiştiriciler 3 yıl süre ile faaliyetini sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet ve ekipmanı bu süre
boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname verir
b) Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Desteklemesi:
• Yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve ekipman alımını kapsar.
• Kars ilinde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, Kars, Ardahan ve Muş illerinde 500’er adet kapasiteli
ticari kaz ve Bingöl ilinde 1.000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecektir.
• Hibe desteği %75 oranında; 1.000 adet kapasitelik damızlık kaz tesisi için en fazla 450.000 TL, 500
adet kapasitelik ticari kaz tesisi için en fazla 110.000 TL, 1.000 adet kapasitelik ticari hindi tesisi için en
fazla 125.000 TL’dir.
c) İpekböcekçiliği Desteklemesi:
• Bursa ve Diyarbakır illerinde 10 kullanıcılı toplu besleme evi ve kapama dut bahçesi tesisi yatırımları
için hibe desteği uygulanacaktır.
• Destek miktarı %100 oranında olup, en fazla 250.000 TL hibe niteliğindedir.
3) Başvuru Dönemi
Son başvuru tarihi 18 Ağustos 2017
4) Başvuru Yeri
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri

