
ARICILIK, İPEKBÖCEKÇİLİĞİ, KAZ VE HİNDİ 

YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 

ÖZET BİLGİ FORMU 

Son Güncelleme Tarihi:26/05/2020 1/2 

 Bakanlığın uygulama rehberi ile belirlediği illerdeki gerçek ve tüzel kişiler

Arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi 

için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların 

desteklenmesini kapsamaktadır. 

A) Arıcılık Destekleme konuları ve Uygulama İlleri:

 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.

 Alet ve ekipman ve boş kovan alımı %60 oranında hibe ile desteklenecektir.

 Tebliğ kapsamında 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.

B) Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri:

 Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve

ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman

alımını kapsar.

 Yeni inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı %75 oranında hibe ile

desteklenecektir.

 Tebliğ kapsamında, 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.

C) İpekböcekçiliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri:

 Bursa ve Diyarbakır illerinde 10 kullanıcılı toplu besleme evi ve kapama dut bahçesi

tesisi yatırımları için hibe desteği uygulanacaktır.

 Besleme evi yapımı, makina-alet ve ekipman alımı, dut bahçesi tesisi %75 oranında

hibe ile desteklenecektir.

Sürekli aktif(Açılan çağrı dönemine göre) 

Tarım ve Orman Bakanlığı  

Tarım ve Orman İl Müdürlükleri 

1) Kimler Yararlanabilir?

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

4) Başvuru Yeri Neresidir?
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