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ARICILIK, İPEKBÖCEKÇİLİĞİ, KAZ VE HİNDİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

ÖZET BİLGİ FORMU

1) Kimler Yararlanabilir?
• Bakanlığın uygulama rehberi ile belirlediği illerdeki gerçek ve tüzel kişiler
• Arıcılık desteği için en az 3 yıldır Arıcılık Kayıt Sistemine üye ve en az 50 arılı kovan
varlığına sahip arıcılar başvurabilmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
• Üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi
yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin
kurulması ve makine, alet, ekipman alımının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Yatırımların süresi, yer tespit tutanağı düzenlenmesi ile başlar ve 1 yıl içerisinde
bitirilir.
• Hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez
yararlanılabilinir.
• Yatırımcılar, sübvansiyonlu krediler hariç olmak üzere kredi ve vergi teşviklerinden
yararlanabilirler.
• İkinci el malzeme, makine, alet ve ekipman desteklenmemektedir.
• Uygulama rehberinin yayımlanması ile başvuru sürecine ilişkin detaylar ve teknik
kriterler belirtilecektir.
A) Arıcılık
• Bakanlıkça belirlenecek illerde; bal, polen, arı sütü, arı ekmeği (perga), propolis, arı
zehiri ve apilarnili ürünlerinin üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar
arıcı barakası alımı desteklenecektir.
B) İpekböcekçiliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri:
• Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi, yaş koza üretimi için ipek böceği
besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımı desteklenecektir.
C) Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri:
• Bakanlıkça belirlenen illerde, 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli
ticari kaz veya 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenecektir.
• Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve
ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine,
alet ve ekipman alımı desteklenecektir.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
2020-2022 yılları arasında uygulanacak olup, uygulama rehberinin yayımlanması ile
belirlenecektir.

4) Başvuru Yeri Neresidir?
Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri
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