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 Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya 

üniversite mezunları 

 

 

Desteğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını 

yaygınlaştırmak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim 

maliyetlerine katkı vererek uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamaktır. 

 Destek kapsamında, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen 

proje konuları desteklenir: 

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;  

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,  

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,  

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,  

4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,  

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,  

b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmamış olması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik 

destekleme projeleri kapsamında;  

1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya 

kuluçkahaneleri,  

2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,  

c) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;  

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,  

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,  

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,  

4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,  

5) Ormancılık projeleri,  

6) Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler,  

7) Odun dışı orman ürünleri projeleri,  

ç) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 

yönelik destekleme projeleri kapsamında;  

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,  

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,  

d) Yukarıda yer alan konulara ait işlenme, depolanma ve paketlenmesine yönelik proje konuları.  

 Hibe tutarı en fazla 100.000 TL’dir. 

 Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.  

 

 

Başvuru dönemi tebliğ ilan edildiğinde belirlenecektir.  

 

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, online 

başvuru linki: https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 

https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/

