
Kırsal Kalkınma Destekleri 

Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin 

Desteklenmesi Tebliği (2016/16) 05.04.2016 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

HANGİ KONULARDA HİBE DESTEĞİ 

VERİLMEKTEDİR? 

1. Hayvansal üretime yönelik; 

a. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık 

projelerini, 

b. Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği 

projelerini, 

c. Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği 

projelerini, 

2. Bitkisel üretime yönelik; 

a. Kapama meyve bahçesi tesisi 

projelerini, 

b. Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi 

yetiştiriciliği projelerini, 

c. Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği 

projelerini, 

d. Kültür mantarı üretimi projelerini, 

3. Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik 

bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve 

paketlenmesine yönelik; 

a. Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, 

işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi 

konulu projeleri, 

b. Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını 

kullanarak, organik veya iyi tarım 

uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim 

konulu projeleri, 

c. Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi 

konulu proje başvurularını kapsar. 

 

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR? 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla 18 

yaşından gün almış, 41 yaşından gün 

almamış olmak. 

c) Okur-yazar olmak. 

d) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor 

olmamak. 

e) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime 

devam ediyor olmamak. 

f) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve 

basit usulde vergi mükellefi olmamak. 

g) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer 

hibe programlarından yararlanmış 

olmamak.  

 

BAŞVURU; NEREYE VE NASIL YAPILIR. EN 

SON PROJE TESLİM TARİHİ NEDİR? 

 Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre 

hazırlanan proje teklifleri en son 11 Mayıs 

2016 tarihine kadar ikamet ettiği İlçe Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim 

edilmelidir. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

NELERDİR? 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

2. Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan 

alınan belge. 

3. Ek-1 başvuru dilekçesi. 

4. Ek-2 proje tanıtım formu. 

5. Ek-3 imzalı taahhütname. 

6. Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait 

olduğuna dair mülkiyet belgesi. 

7. Varsa proje konusu kapsamında eğitim 

belgesi. 

8. Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi 

işaret tescil belgesi. 

9. Varsa engelli, gazi veya birinci derece 

şehit yakını olduğuna dair belge. 

10. Diploma sureti veya okur-yazarlık 

belgesi. 

 

HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA İSTENEN 

BELGELER NELERDİR? 

1. Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine 

dair belge. 

2. Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da 

kira sözleşmesi. 

 

 

GENİŞ BİLGİ İÇİN 

Eskil İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Tel: 0382 411 42 76 (Dâhili 16) 

 

 

TÜM YATIRIMCILARA ÖNEMLE 

DUYURULUR. 


