
DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ 

DESTEKLENMESİ

ÖZET BİLGİ FORMU 

Son Güncelleme Tarihi:26/05/2020 1/1 

 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır,

Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Doğu Anadolu Projesi

kapsamındaki (DAP) Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkâri,

Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde

bulunan gerçek ve tüzel kişiler, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan bireyler, 6762 sayılı

Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket,

limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ilgili kanunlara göre

kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler,

birlikler ile bunların üst örgütleri

Desteğin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, 

Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde sütçü ve 

kombine ırklarla, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, 

Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van ile 

Bayburt ve Gümüşhane illerinde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık amaçlı 

sığır işletmesi yatırımlarının desteklenmesidir. 

• Yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve alımı, sütçü ve kombine ırklarla

kurulacak işletmelerde sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte

gerçekleştiren yatırımcılara destek sağlanacaktır.

• Mevcut işletmeler, başvuru konusunda eksik olan yatırım konuları için destek

alabilmektedir.

• Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının %

30’u oranında hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak kapalı, yarı

açık ve açık sistemli ahırları kapsar.

• Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının %

40’ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve

alımını kapsar.

• Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının % 40’ı oranında

hibe desteği uygulanır ve sadece sütçü ve kombine ırklarla kurulan

işletmelerdeki süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsar.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü;  

Tarım ve Orman İl Müdürlükleri 

Link: https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler 

1) Kimler Yararlanabilir?

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

4) Başvuru Yeri Neresidir?
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