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28 ŞUBAT 2022 

PROJE LİMİTi NE KADARDIR? 

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan 

oluşmakta olup 100.000 TL’ye kadar  hibe 

olarak ödenecektir. 

Proje bütçesi olarak 100.000 TL limitin 

üzerinde kalan kısımlar ise yatırımcı tarafın-

dan öz kaynak olarak sağlanacaktır. 

Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen 

usul ve esaslara göre hazırlanan projeler 

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

adresi üzerinden yapılacaktır.           

BAŞVURU NASIL YAPILIR ? 

Meslek yüksekokulları ile Üni-

versitelerin tarım, hayvancılık, 

ormancılık, gıda ve su ürünleri 

bölümlerinden mezun olanlar.  

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR ? 

T.C.  

GİRESUN VALİLİĞİ 

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

  



 Hayvansal Üretime Yönelik Projeler 

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği  

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği 

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi 

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

üretimi 

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı 

 

 Su ürünleri üretimine yönelik projeler  

      1-Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, 

tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya 

kuluçkahaneleri  

       2-Midye ve kara salyangozu entansif üretim 

tesisi  

 Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üre-

timine yönelik projeler  

 

 Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolan-

ması ve paketlenmesine yönelik projeler  

YATIRIM KONULARI NELERDİR? YATIRIM KONULARI NELERDİR? 

 Bitkisel Üretime Yönelik Projeler 

1) Kapama meyve bahçesi tesisi 

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştirici-

liği 

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği 

4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı 

5) Ormancılık projeleri 

6) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri 

7) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücade-

lede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele 

ürünlerine yönelik üretim projeleri 

8) Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler   

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bul. No: 261 

TELEFON: 0454 215 16 72– 1609-1605-1602 

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR? 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak  

b) Meslek yüksekokullar ı dahil üniversiteler in 

tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri 

eğitimi veren bölümlerinin herhangi birinden me-

zun olmak 

c) Proje uygulanacak kırsal alanda yaşayacağını 

ve proje uygulama, kontrol ve izleme süresince de 

projeyi sürdüreceğini taahhüt etmek 

d) SGK’lı çalışan ve vergi mükellefi olarak baş-

vurmuş olsa dahi hibe sözleşmesinin imzalanması 

aşamasında bu haklarından feragat etmek 

e) Bakanlığın aynı konudaki diğer  hibe prog-

ramlarından yararlanmamış olmak, 

f) Uzman Eller  Projesi kapsamında ver ilen hibe 
desteklemesinden daha önce yararlanmamış olmak  

BAŞVURU SAHİBİNDE ARANACAK ŞARTLAR  

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

internet adresi üzerinden E-devlet şifresi ile giriş 

yapılacaktır.  

a) Başvuru formu 

b) İş planı  

c) Adli sicil kaydı  

d) Diploma belgesinin mezun olunan üniversite 
veya İl      Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanmış 
örneği  

e) DİTAP üyeliği 

f) Başvuru sahibinin sosyal güvenlik bilgisi  

g) Su ürünler i projeler i için ön izin yazısı başvu-
ru dilekçesi 

h) Şehit yakını/gazi belgesi, engelli/engelliye bak-
makla yükümlü olduğuna dair belge, proje ile ilgili 
(eğitim, seminer, çalıştay, kurs vb.) sertifika/belge 

YATIRIM YERİ NERELERDİR? 

Proje uygulanacak yer kırsal alanda olmak zorundadır. 

YATIRIM YERİNİN MÜLKİYETİ NASIL OLMALIDIR? 

Yatırım yeri, başvuru sahibinin kendi adına yada 

başvuru sahibi tarafından noter onaylı kira sözleş-

mesi ile kiralanarak kullanım hakkını almış olması 

gerekir. 


