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22/10/2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 3099 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararı uyarınca 2020-2022 yılları arasında hayvancılık alanında yapılacak olan yatırımlara devlet 

desteği sağlanacaktır. 

 

Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin arttırılması, üretim ve kalitenin 

yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için modern 

işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile makine, alet ve ekipman alım yatırımlarının 

desteklenmesini amaçlayan bu karar kapsamında; 

 

• Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurmasına 

yönelik yatırımlar, 

• 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Hayvancılık 

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı 

devam eden işletimlerden, yetiştiricilerce alınacak olan 1500 başa kadar koç 

ve/veya teke alımları, 

• Bakanlıkça belirlenecek olan iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş 

hayvan yatırımları, 

• 50 ve üzeri arılı kovana sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları 

yatırımlar, 

• Gerçek ve tüzel kişilerin 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli 

ticari hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği yapacakları yatırımlar, 

• İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar desteklenecektir. 

 

İşbu destek kararı kapsamında gerçek ve tüzel kişiler hibe desteğine sadece bir proje için 

ve bir kez yararlanabilecek olup, söz konusu desteğe ilişkin hibe destek oranları aşağıdaki tabloda 

belirtildiği gibidir: 

 

Yatırım Alanı Yatırım Konusu 

Uygulanacak 

Hibe Oranı 

(%) 

Manda 
Yeni inşaat, kapasite arttırımı ve rehabilitasyon, makine alet ekipman 

alımı, hayvan alımı 

50 

 

Koç-teke Damızlık hayvan alımı 50 

Küçükbaş Damızlık Hayvan alımı 85 

Kaz ve hindi Yeni inşaat, makine, alet ve ekipman alımı 75 

İpek böcekçiliği Besleme evi, makine, alet ve ekipman alımı, dut bahçesi tesisi 100 

Arıcılık Makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı 50 

 

 

 

 



Söz konusu karara buradan ulaşabilirsiniz. İşbu kararda bahse konu olan 09/01/2017 

tarihli, 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ise buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Bilgilerinize sunulur. 
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